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Největší pivní festival v Bavorsku
v srpnu s 1,4 miliony návštěvníků
Národní oslava – „Gäubodenvolksfest“.
Absolutní vrchol v kalendáři kulturních akcí východního Bavorska je bezesporu
kazdoroční Gäubodenvolksfest ( od 09. do 19.srpna 2019) Z první, tehdy
zemědělské slavnosti v roce 1812, se časem stal - Gäubodenvolksfest – druhou
největší národní slavností Bavorska (hned po Mnichovském Oktoberfestu).
I na vzdory rychle se vyvíjející doby, si zachovala tato národní slavnost svůj
typický charakter a svou srdečnou atmosféru i do dnešních dnů. Tradice a
pokrok vytvářejí v tomto malém prostoru jedinečnou a nezapomenutelnou
atmosféru.
Tato pro Bavorsko „5. roční období“ láká v těchto 11 dnech do Straubingu
váce jak 1,4 milionu návštěvníků z dalekého i blízkého okolí. V pestrém a
bohatém zábavním parku, který se rozkládá na 3 km, je více jak 130 zábavních
atrakcí, 7 velkých slavnostních stanů s pohostinstvím, které nabízejí více jak
26.500 míst k sezení, aby tak uspokojily vysoké nároky návštěvníků nejen na
zábavu, ale též i na uhašení žízně a uspokojení labužnických choutek.
O zábavu v rozsáhlých slavnostních stanech se starají tradiční dechové kapely,
střídající se s populární, moderní i disco-hudbou. Mimo jiné obohacují tyto
slavnosti nespočetné kulturní a sportovní programy, jako je například průvod
s více jak 3.300 účastníky krojovaných a národopisných skupin, dechových
kapel a slavnostně ozdobených pivovarských vozů tažených pravými
pivovarskými koňmi.
Každý člověk by měl alespoň jednou osobně prožít tuto ojedinělou atmosféru
této lidové slavnosti, která mu dovolí alespoň na čas zapomenout na
monotonní šedost všedních dní.
Východobavorské veletrhy – „Ostbayernschau“.
Východobavorské veletrhy (10.08.-18.08.2019) vznikly v 50. letech na základě
malé výstavy řemeslnických výrobku z oblasti Straubingu. Od této doby se tak
staly východobavorské spotřební trhy jedním z největších bavorských veletrhů.
Po první „řemeslnické výstavě“ následoval kontinuální nárůst počtu
vystavovatelů i návštěvníků.
V moderních veletržních prostorách s řadou servisních služeb je zastoupeno
více jak 750 vystavovatelů v 17 moderních a atraktivních městských halových
komplexech a na rozsáhlém veletržním prostranství. Návštěvníky tohoto
veletrhu čeká pestrá a bohatá paleta spotřebního zboží, služeb a informací
z více jak 24 oborů. Pochopitelně že návštěvníky očekávají i aktuální veletržní
novinky. Východobavorské spotřební trhy jsou tak ideální místo pro setkávání i
pro výměnu zkušeností, ale i pro poznávání nových technik a technologí.
Výhodou pro návštěvníky tohoto veletrhu je bezplatná návštěva všech
výstavních stánků a také bezprostředno sousedství atrakcí národních oslav –
Gäubodenvolksfestu.
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INFORMACE:
“Straubinger Gäubodenvolksfest”: Bavorský největší festival piva v srpnu s 1,4 miliony návštěvníků.
(Foto: Manfred Bernhard)
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Festival zahrnuje 7 pivních táborů s 26 500 místy. Hostinci pivních stanů prodávají každý rok více
než 700 000 "Maß" (1 litr piva) (Foto: Manfred Bernhard).

Informace:
www.gäubodenvolksfest.de
www.ostbayernschau.de
www.ausstellungs-gmbh.de

Poznámky pro redakce: Pro více tiskových zpráv a zajímavé tisknutelné
obrázky jdou www.ausstellungs-gmbh.de/info-service/presse/.
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