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Na najväčšom slovenskom veľtrhu cestovného ruchu sa už po šiestykrát v expozícii Košického
samosprávneho kraja spoločne prezentujú regióny Gemer, Dolný Zemplín, Spiš a mesto
Košice. 19. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour sa koná od 24.
do 27. januára v priestoroch Incheba Expo v Bratislave, zúčastňuje sa na ňom vyše 400
vystavovateľov z viac ako 20 krajín. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil prezident SR Ivan
Gašparovič a navštívil aj expozíciu Košického samosprávneho kraja.

Výstavná expozícia Košického samosprávneho kraja na ploche 116 metrov štvorcových je
zameraná na prezentáciu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Košice 2013 a programu
Terra Incognita – Krajina nespoznaná, ktorý tento projekt rozširuje aj do regiónov Spiš, Gemer,
Zemplín a Abov, obklopujúcich metropolu. Spoločná prezentácia turistických možností,
produktov cestovného ruchu a gastronomických špecialít sa Košickému samosprávnemu kraju
osvedčila už na predchádzajúcich ročníkoch veľtrhu. Návštevníci si vďaka tomu vedia vytvoriť
predstavu o obsahu viacdňovej návštevy kraja, o putovaní po zaujímavostiach jednotlivých
regiónov. Expozíciu doplnia gastronomické špeciality i vystúpenia umelcov.
Cieľom programu Terra Incognita – Krajina nespoznaná – Košický kraj, je pripraviť
návštevníkom Košíc, ale ich obyvateľom, ponuku zážitkov v celom regióne, ponúknuť možnosti
na spoznávanie, objavovanie a zážitky. Terra Incognita nie je jednorazový projekt, ale dlhodobý
program KSK zameraný na rozvoj kultúrno-poznávacieho turizmu, ale aj na zveľadenie drobnej
infraštruktúry v regióne a kvalitnejšie služby. Zámerom je ukázať prepojenie kultúrnych tradícií
regiónu s kultúrnymi tradíciami Európy prostredníctvom troch tematických ciest – Vínnej,
Gotickej a Železnej. Na týchto miestach sú presne popísané cieľové body – kultúrne, historické
alebo technické objekty, v ponuke sú aj ďalšie zaujímavosti v dostupnom spádovom území. Na
podporu projektu EHMK do roku 2015 vyčlenilo Zastupiteľstvo KSK finančné prostriedky v
celkovej sume 6,6 milióna eur. V roku 2013 sa na tematických cestách Terra Incognita
uskutoční 13 kľúčových podujatí. V ich dramaturgii sú tri základné línie: tradície, príbehy
viažuce sa k miestu konania a komunitné aktivity. Popri kľúčových podujatiach sa uskutoční
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množstvo ďalších aktivit – kultúrnych, spoločenských, športových, turistických, ktoré doplnia
ponuku pre domácích i zahraničných návštevníkov.
Veľtrh ITF Slovakiatour je najdôležitejším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí
medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne Strednej Európy. Prináša komplexný pohľad na
dovolenky a cestovanie prostredníctvom zúčastnených cestovných kancelárií, domácich a
zahraničných regiónov, zahraničných turistických centrál a subjektov poskytujúcich služby
cestovného ruchu. Spolu s veľtrhom ITF Slovakiatour sa koná aj veľtrh gastronómie Danubius
Gastro, výstavy Poľovníctvo a oddych a Wellness a fitness.
Na ploche takmer 18 tisíc štvorcových metrov svoje ponuky prezentujú vystavovatelia z Brazílie,
Českej republiky, Čiernej Hory, Egypta, Chorvátska, Jamajky, Kanady, Maďarska, Namíbie,
Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovenskej republiky, Srbska, Talianska, Tuniska,
Turecka, USA a Veľkej Británie.
V ponuke vystavovateľov sú pobytové zájazdy, dovolenky vo vlastnej réžii, lyžovačky, wellness
víkendy, plavby, poľovačky či cyklistické výlety. K dispozícii sú aj turistické centrály rôznych
krajín s praktickými tipmi o potrebných vízach, spôsobe prepravy, pamiatkach, ubytovacích
zariadeniach a podobne. Na veľtrhu sa zúčastňujú aj rôzne doplnkové subjekty cestovného
ruchu, napríklad predajcovia leteniek, cestovného poistenia a zdravotnícke zariadenia, ktoré
informujú o povinných i preventívnych očkovaniach.
Veľtrh ITF SLOVAKIATOUR prináša návštevníkom možnosť dokonale spoznať Slovensko. O
priazeň potenciálnych turistov sa budú uchádzať všetky kraje, mnohé samostatné regióny aj
obľúbené kúpeľné mestá. Partnerským regiónom je Žilinský samosprávny kraj. Bohaté kultúrne
dedičstvo a turistický potenciál SR počas štyroch dní návštevníkom veľtrhu predstavia krajská
organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, Žilinský samosprávny kraj, oblastné
organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV, Rajecká dolina, Malá Fatra, Kysuce, Klaster
Orava, ako aj Turiec-Kremnicko.
Mesto Košice je spolu s francúzskym Marseille európskou kultúrnou metropolou roku 2013.
Vďaka projektu sa Košice stali najdynamickejšie sa rozvíjajúcim mestom na Slovensku. Spolu s
mestom sa prezentuje aj Košický samosprávny kraj ako Terra Incognita (krajina nespoznaná) s
pestrou ponukou zážitkov v celom regióne.
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