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Aktuality

Na Švestkové dráze bude od prosince nová linka
Na Švestkovou dráhu, vedoucí malebnou krajinou Českého středohoří, se 15. prosince vrátí
každodenní železniční provoz.

ANKETA Kraj mého srdce - VIII. ročník
Konec roku 2019 nabízí tradiční ohlédnutí za turistickou sezonou v regionech. Turisté,
návštěvníci, cestovatelé nebo třeba jen cestující, mají možnost zhodnotit své dojmy v této
oblasti.

Přijďte si ve čtvrtek a v neděli připomenout 30. výročí sametové
revoluce
Již ve čtvrtek 14. listopadu se v litoměřickém Kině Máj uskuteční od 18 hodin vzpomínkový
večer „30 let svobody“

Venkovní výstava zahájí sérii akcí pořádaných k 30. výročí sametové
revoluce
Již 14. listopadu se například v Kině Máj uskuteční od 18 hodin vzpomínkový večer „30 let
svobody“, kterým provede moderátorka Světlana Witowská.

I my jsme slavili Den turistických informačních center
Také Informační centrum Litoměřice oslavilo 24. října společně se svými návštěvníky Den
informačních center. Na návštěvníky čekal malý kvíz, za jehož správné vyplnění obdržel
každý malý dárek, dále jsme nabízeli kávu a čaj a pro děti byly připraveny nafukovací
balonky.
Mezi prvními návštěvníky byla i osmdesátiletá rodačka z Litoměřic, nyní žijící v německé

Fuldě, která navštívila Litoměřice se svojí rodinou i čtyřnohými přáteli.
Bylo milé, že nám většina příchozích přišla k našemu svátku poblahopřát.

Nástěnný kalendář Litoměřice 2020 již v prodeji
V informačním centru je v prodeji nástěnný kalendář na rok 2020 'Do Litoměřic za zážitky'.
Cena je 120,- Kč.

Gastro food fest 2019
Na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích proběhne ve dnech 19. a 20. října již sedmý
ročník festivalu určeného pro všechny milovníky dobrého jídla a pití GASTRO FOOD FEST.

Vizuální identita Litoměřic prochází proměnou, město má nové logo
Název města Litoměřice s věží Kalich vsazenou do písmene „M“, podtrženého vlnkou
symbolizující řeku Labe, a to v barvě modré.

Dny zdraví
S příchodem října se město opět zapojuje do Dnů zdraví s cílem podporovat zdravý životní

styl.

Aukce hraných výročních dresů HC Stadion Litoměřice
Teď mají fanoušci jedinečnou možnost tyto originální dresy získat pro sebe nebo pro své
blízké. Výtěžek bude věnován jednomu z dlouholetých příznivců litoměřického hokeje panu
Tomášovi.
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