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Zpráva:
V pátek 17. ledna 2020 se vydalo 23 žáků třídy 2. C na veletrh GO a Regiontour 2020, který se
konal na brněnském výstavišti v pavilonu P.
Cestovní ruch patří mezi obchodní činnosti, o kterých se žáci právě učí v hodinách ekonomiky.
Novinkou byl letos food festival GO to FoodPark v pavilonu F. Jednalo se o velkou přehlídku
regionální kuchyně i mezinárodní gastronomie. Sekce Ochutnej svět oslovila návštěvníky
kontinentální kuchyní, cizokrajnými pokrmy a extrémní kuchyní, nechyběl ani potravinový trh, kde
zájemci našli vše potřebné do kuchyně.
Žáci si prošli doslova celý svět. Uviděli prezentace řady cestovních kanceláří jako například China
Tours, America Tours, CK Livingstone, CK ATIS, CK Valaška, CK Victoria, Delfin travel, EXIM Tours,
Pangeo Tours, CK Poznání, CK Kudrna a některých dalších. Žáci si prohlédli vnitřek jachty
i hotelbusu, měli možnost porovnat nabídku obytných vozů vhodných pro cestování a také
porovnat ceny i nabídku nejrůznějších destinací uvedených cestovních kanceláří.
Nově mají veletrhy partnerskou zemi. Pro rok 2020 se jedná o Thajsko. Díky Tourism Authority of
Thajland žáci získali informace o cestování do Thajska, ale i tipy na zajímavá místa. U tohoto
stánku si bylo možné dopřát thajskou masáž, seznámit se s thajským boxem a dozvědět se, že tato
země je také významnou oblastí golfistů a aktivní jachtařskou lokalitou.
V rámci veletrhu Regiontour, na němž se představovaly jednotlivé oblasti a kraje, se představilo
i Brno a Jihomoravský kraj. Jedním ze stěžejních témat letošního roku budou výročí, prvním je
150 let od narození Adolf Loose, jednoho ze zakladatelů moderní architektury. Druhým výročím je
90 let od dokončení stavby světoznámé funkcionalistické vily Tugendhat. Jihomoravský kraj si
také připomene 20 let od znovuobnovení krajských samospráv.
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