TISKOVÁ ZPRÁVA
Dolní Vítkovice překročily hranici miliónu návštěvníků v roce 2016
OSTRAVA, 2. 9. 2016 – Miliontého návštěvníka přivítaly právě dnes areály Dolních Vítkovic (DOV). Je
to o celé 2 měsíce dříve než loňský rok. Titul „miliontý návštěvník v roce 2016“ si odnesla slečna Jan
Horská ze slovenské Žiliny, která přišla do Velkého světa techniky spolu se svým přítelem strávit
společné chvíle plné zábavy a poznání.
„Máme velkou radost, že jsme mohli přivítat jubilejní návštěvníci právě ve Velkém světě techniky.
Stejně tak tomu bylo i loni. Letošní půlmiliontý přišel ještě před prázdninami na Bolt Tower, “ popisuje
ředitel Světa techniky Jakub Švrček. Slečna Jana si za odměnu odnesla celoroční volné vstupné na
atraktivity areálu DOV (Velký svět techniky „STC“ a U6, návštěva NKP a Bolt Tower, areál Landek Park).
Zároveň obdržel hodnotný balíček suvenýrů z produkce DOV a unikátní dort s tematikou miliontého
návštěvníka. „Jezdíme k Vám se svým přítelem pravidelně, čili celoroční volné vstupné určitě bohatě
využijeme. Protože jsme oba technicky zaměření, je pro nás tento unikátní areál velmi zajímavý a rádi
se sem proto vracíme. Navíc u nás na Slovensku zatím žádné podobné centrum není, proto je pro nás
skvělá příležitost navštívit právě to vaše“ popisuje svou radost slečna Jana.
Celkovou návštěvnost areálů DOV tvoří nejen stovky návštěvníků a turistů, kteří sem denně zamíří, ale
také školy, které zejména do Světa techniky míří za zábavným způsobem vzdělávání. Dolní Vítkovice
svou programovou náplní dokazují, že jsou opravdu místem miliónů zážitků. Svět techniky má v tomto
období velmi bohatý a pestrý doprovodný program, který přitahuje stále více návštěvníků. „Užít si zde
můžete laboratorní dílny, divadlo vědy, 3D kino nebo se na chvíli stát řemeslníkem a vyrobit třeba
hmyzí domeček. Velkou roli v návštěvnosti hraje také skutečnost, že se u nás zabaví celá rodina,“ míní
ředitel Světa techniky Švrček.
Silné zážitky si můžete odnést také z adrenalinové lávky okolo Bolt Tower, nebo při skutečném fárání
v Landek Parku. Od loňského roku otevřená umělecká a kreativní čtvrť v areálu bývalého Dolu Hlubina
zase láká bohatým kulturním programem.
DOV se za rok 2015 umístil na 4. místě v návštěvnosti českých památek a turistických cílů, jakožto první
mimo pražská destinace. Na návštěvnosti se také významně podílely nejen vzdělávací akce pro školy,
ale i úspěšné festivaly, open air akce a koncerty.
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