SACR: Aktuálne

Verejný odpočet SACR za rok 2012
• 22.05.13
• SACR, Tlačové správy

Bratislava 22. mája 2013. Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) oznamuje, že v piatok 24. mája o
13:00 hod. uskutoční verejný odpočet agentúry za rok 2012. Bude sa konať v zasadačke sídla SACR na ulici
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava.
Výročná správa SACR za rok 2012, ktorej sa bude verejný odpočet týkať je zverejnená na www.sacr.sk, ako aj
na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR www.mindop.sk.

Viac ...

Slovenské vína v centre európskej pozornosti
• 23.04.13
• SACR, Tlačové správy

(Bratislava 22.apríla 2013) – Slovenská agentúra pre cestovný ruch predstavila v Bruseli Slovensko ako novú
vinársku destináciu. Na tlačovej konferencii spojenej s riadenou degustáciou špičkových slovenských vín
agentúra...
Viac ...
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Pozvánka na automobilové preteky
• 19.04.13
• SACR, Zahraničné zastúpenia, Tlačové správy

Bratislava 19. apríla 2013. V záujme prilákať na medzinárodné automobilové preteky nadšencov tohto športu
z Maďarska, zorganizovalo zahraničné zastúpenie SACR v Budapešti 18. apríla tlačovú konferenciu.
Do 30 novinárov zo...
Viac ...

Concours Mondial de Bruxelles: Svetová súťaž vín prísne kontrolovaná
• 18.04.13
• SACR, Tlačové správy

BRATISLAVA, 18. apríla 2013 – Viete, ako naraz uskladniť 8 tisíc fliaš vína zo 138 krajín pri konštantnej
teplote 10°C? V dvoch chladiacich lodných kontajneroch, každý s rozlohou 11x2,8 m. Kontajnery sú
zapožičané z lodí, ktoré...
Viac ...

Slovensko sa predstavilo čínskym touroperátorom
• 12.04.13
• SACR, Tlačové správy
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(Peking 11.4.2013) – S veľkým záujmom čínskych touroperátorov sa stretlo podujatie Slovak Tourist Day,
ktoré pripravilo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu. Približne 80 čínskym subjektom pôsobiacim
v cestovnom ruchu sa...
Viac ...

Slovenský víkend v Bielsko Bialej
• 11.04.13
• SACR, Zahraničné zastúpenia, Tlačové správy

Bratislava 11. apríla 2013. Prezentácia letných produktov turizmu a výhodných balíkov služieb prilákala
množstvo návštevníkov poľského obchodného centra v Bielsko Bialej. Slovenská agentúra pre cestovný ruch
(SACR) tu cez víkend...
Viac ...
Archív tlačových správ

3

