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Tisková zpráva - 7. 1. 2020 Rychnov nad Kněžnou 

Region Orlické hory a Podorlicko je první 

českou SLOW DESTINATION 
Ve světě je pojem Slow tourism nebo také Slow travel již zcela běžný. Inspirací se stali spisovatelé 

cestopisů z 19. století, kteří se stavěli proti neustálému zrychlování doby. Pojem Slow tourism můžeme 

volně přeložit jako pomalé cestování. Turisté, kteří vyhledávají tento typ cestování, se nehoní za tím, 

aby viděli co nejvíce. Očekávají méně a více intenzivnějších zážitků a prožitků z místa, které navštíví. 

V České republice je zatím Slow tourismus neznámý pojem, zatímco ve světě je tento termín již zcela 

znám. Hodně ho proslavila zejména italská města Cittaslow. Turista více o cestování přemýšlí a také se 

více připravuje.  

Region Orlické hory a Podorlicko je také připraven a vstupuje do dalšího roku s puncem SLOW 

DESTINATION. Členové zájmového sdružení Orlické hory a Podorlicko schválili novou marketingovou 

strategii na rok 2019-2023, která bude komunikovat v rámci propagace značky a image destinace téma 

SLOW tourismu.  

Orlické hory a Podorlicko jsou klidnou, mírnou a přívětivou turistickou oblastí, která je charakteristická 

pohodou, vybízející k zastavení a prožití chvil bez spěchu a stresu. Je stále více vyhledávanou 

turistickou oblastí – pro mnohé zajímavou neznámou, která vyzývá k návštěvě, poznání a objevování. 

Krásná příroda se zde snoubí se zcela mimořádným bohatstvím kulturních památek, tajuplných míst, 

půvabných měst a vesniček, stále živými tradicemi i zachovalou lidovou architekturou. Typické jsou 

táhlé horské hřbety s dalekými výhledy i hluboká a romantická údolí řek. Hlavní páteří oblasti je vlastní 

hřeben Orlických hor s chráněnou krajinnou oblastí, který lemuje státní hranici s Polskem, geografickou 

osou Podorlicka je významná dvojice řek – Tichá a Divoká Orlice.  

Region má své kulturní a historické dědictví, ať to jsou tradice, krajina, místní ruční, řemeslná nebo 

zemědělská výroba, historické stavby, ale také velké genius loci. Objevte místa, odkud pochází velikáni, 

zajímavé osobnosti či šlechtické rody, které tu stále žijí a starají se o svá šlechtická sídla. Toto nebývalé 

bohatství, které kraj pod Orlickými horami dosud ukrýval, ocenily i na úrovni Evropy. Produkt Zámky 

na Orlici-Česká Loira se totiž od roku 2017 může chlubit titulem Evropské excelentní destinace! 

Ochutnejte zdejší regionální kuchyni a užijte si pestrou a kvalitní nabídku služeb. Oceníte tu klid i 

krásnou přírodu. Prožijte tu krásné chvíle, hory i podhůří nadchnou skvělou příležitostí k zastavení se 

v dnešním uspěchaném světě, ale také nespočtem zajímavostí a neobjevených míst, které zde můžete 

obdivovat. Mimo tyto dechberoucí místa tu najdete i nespočet dalších, která vás dobijí energií téměř 

na každém kroku. Zastavte se, a na vlastní kůži pocítíte, jak jsou Orlické hory a Podorlicko mimořádně 

přátelské. Můžete přicestovat vlakem či na kole, spoustu míst objevíte pěšky i na běžkách. Vnímejte 

všemi smysly zdejší krásu regionu a prožijte tu společné chvíle se svými nejbližšími. Orlické hory a 

Podorlicko jsou SLOW!  
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