TISKOVÁ ZPRÁVA
Předání ceny vítězi ankety EURO-NISA-Ticket
LIBEREC – V průběhu letní a podzimní turistické sezóny proběhla mezi obyvateli Euroregionu Nisa
dotazníková akce s cílem zjistit, jak moc je v regionu využívaná nabídka mezinárodní jízdenky EURONISA-Ticket (ENT). Účastníci průzkumu měli možnost získat hodnotné ceny uplatnitelné v jedné ze
zemí, ve kterých platí jízdenka ENT. Dne 7. února byla výherci předána cena v sídle společnosti KORID
LK, která je organizátorem dopravy v Libereckém kraji. Výhra obsahovala voucher pro dvě osoby do
wellness hotelu v německém městě Bad Muskau.
Cenu převzal pan Petr B. od ředitele společnosti KORID LK Jiřího Hruboně. Podle svých slov plánuje
výherce cenu využít spolu s manželkou v letní sezoně. O existenci jízdenky se dozvěděl v roce 2018 na
Veletrhu cestovního ruchu v Jablonci nad Nisou. „Jízdenka mě zaujala především výhodnou cenou a
možností cestovat nejen v Libereckém kraji, ale zejména v příhraničí Německa a Polska,“ vysvětlil Petr
B. Na dovolenou do Bad Muskau proto pojede právě na jízdenku EURO-NISA-Ticket, řekl po obdržení
ceny.
Průzkum byl součástí projektu „Rozvoj jízdenek Euro-Nisa-Ticket – ENT future 2020“, který je
spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko
2014-2020. Cílem tohoto projektu je rozšířit sortiment nabízených jízdních dokladů na základě
odlišných potřeb různých skupin uživatelů. Projekt má zjistit, jak zvýšit počet prodejních míst jízdenek
ENT a případně jak zjednodušit jejich prodej pomocí elektronických distribučních kanálů (sms zpráva
či online nákup).
Jedním z výstupů průzkumu by mohlo být také zavedení turistických balíčků, které zákazníkům
zpříjemní a zlevní cestování. Vedle jedno-, či vícedenní jízdenky ENT budou obsahovat například slevy
na vstupenky do určitých turistických cílů v Euroregionu Nisa.
Výsledkem projektu by mělo být efektivnější propojení turistických cílů na obou stranách hranice, což
je jedním z důležitých předpokladů pro životaschopnost cestovního ruchu v Trojzemí.
V současné době si mohou cestující zakoupit jednodenní jízdenku pro jednu osobu za 160 korun bez
ohledu na věk, pro 2 – 5 osob vyjde jízdenka ENT na 320 korun pro celou skupinu. Mezinárodní
síťovou jízdenku ENT lze využít u smluvních dopravců sítě IDOL na území Libereckého kraje, u
německých dopravců v zóně dopravního svazu ZVON, v Polsku na území Euroregionu Nisa a také ve
Šluknovském výběžku v Ústeckém kraji na autobusových linkách 401-410 a částečně železničních
tratích s přesahem z Libereckého kraje.

