Evropská asociace turistických klubů

EURORANDO 2016
Energie
Je velmi důležité, aby všichni turisté, kteří se zúčastní pochodů v rámci Euroranda, měli pocit,
že jsou součástí celoevropské akce.

EWV zve všechny k účasti na příští panevropské akci – EURORANDU 2016. Tématem je ENERGIE – a sice všechny druhy energie
(dobrá, špatná, stará, nová, využití energie, úspory energie atd.)
Pochody budou organizovány od září 2015 až do závěrečné akce v září 2016. Skupinám, které projeví zájem, pomůže EWV při
navazování přeshraničních kontaktů. Budou uspořádány soutěže o nejlepší pochody a nápady. Bližší informace naleznete na
www.era-ewv-ferp.com.
Jakmile Vaše organizace určí koordinátora zodpovědného za pochody v rámci Euroranda, pošlete, prosím, kontaktní informace
sekretariátu EWV v Praze. První přehled akcí se budeme snažit sestavit tak, aby mohl být představen na konferenci EWV v
Schönecku.
EWV se bude snažit navázat prostřednictvím videa/Skypu spojení mezi skupinami účastnícími se pochodů, a potřebuje proto
informace, zda se někteří z Vašich průvodců chtějí na této události podílet.
V roce 2011 se pochodů v rámci Euroranda zúčastnilo více než 66.500 turistů z celé Evropy.

Energie
Pěší turistika jako trvale udržitelná a k životnímu prostředí
šetrná aktivita
Sub-témata:
• Reklama pro pěší turistiku coby „ideální“ aktivitu
• Poznávání různých zdrojů energie
• Respekt před naší nepoškozenou přírodou a objevování
přirozených zdrojů energie

ERA-EWV-FERP
c/o Klub českých turistů
P.O. Box 37
110 05 Praha 1
Česká republika
E-Mail:
secretariat@era-ewv-ferp.com

EWV-newsletter
Pokud Vás zajímá dění v evropské turistické komunitě, můžete se přihlásit k odběru newsletteru EWV - vychází čtyřikrát až
pětkrát ročně.

EURORANDO 2016 Švédsko
www.eurorando2016.com

Závěrečný týden se bude konat 10. - 17. 09. 2016 ve švédském
Skåne
Vynikající infrastruktura regionu Öresund umožňuje rychlé a bezproblémové
cestování mezi Švédskem, Dánskem a kontinentem.
Trajektem: z Travemünde, Rostocku nebo Sassnitz do Trelleborgu. Pokud
přicestujete z Německa přes Dánsko, můžete jet z Rostocku do Gedser nebo z
Puttgarden do Rödby.
Autem přes most Öresund
Letadlem: na mezinárodní letiště Kodaň/Kastrup v Dánsku. Vlaky do Helsinborgu
jezdí 24 hodin denně. Další možností je let na letiště v Malmö.
Vlakem: Helsingborg (Malmö) disponuje mezinárodními vlakovými spoji do Kodaně,
Osla a Berlína.

Pořadatelé nabídnou od srpna 2014 program s více než 50 různými pochody/akcemi v
celém Skåne (+ několik v Dánsku).
E6 vedoucí skrze Skåne budev příštích letech obnovena. Kullaleden, švédská Leading
Quality Trail, bude rovněž využita pro některé vycházky.
Švédská měna: švédská koruna, 1 SEK = 3,1 Kč
Ve Švédsku se hovoří švédsky, nicméně prakticky každý zde mluví anglicky a mnozí
ovládají ještě další jazyk, často němčinu nebo francouzštinu.

Průměrná teplota v září: nejvyšší denní teploty mezi 15° C a 18° C a
nejnižší teploty mezi 8° C a 11° C.

Eurorando 2016 pořádá Evropská
asociace turistických klubů (EWV) a
Svensk Turistforening (STF) v úzké
spolupráci s regionální radou Skåne,
městem Helsingborg a “event in
skåne”.

