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Vás srdečně zve
na Setkání českých fi rem, řemeslníků a cestovních podniků
v Oskarshausen, ve čtvrtek 30. ledna 2020 v 10:30 hod, s. t.

Oskarshausen ve Freitalu u Drážďan vás srdečně zve na setkání českých fi rem, komor, 
turistických zařízení a řemeslníků. Navštivte nás, a získejte více informací o novém 

česko-německém projektu a o možnostech se s vaší fi rmou zapojit. 

Ve čtvrtek, 30. ledna 2020 od 10:30 – 14:00 hod, máte možnost poznat naši fi rmu 
Oskarshausen, s  kreativními dílnami, Světem iluzí, vlastním obchodem a atrakcemi, 

rozkládající se na ploše přes 10 000m2. Již v prvních 12 měsících po otevření jsme přivítali 
v Oskarshausen okolo 300 000 návštěvníků.  Velká část z nich byly také české 

rodiny, které využívají našeho centra pro jednodenní nebo půldenní výlety. Počet českých 
návštěvníků v Oskarshausen stále narůstá.

Vedoucí fi rmy Christian Wehlan vás zve k prohlídce venkovních a vnitřních prostorů 
centra Oskarshausen. Kromě toho vám představí nejnovější projekt „Největší přehlídka 
manufaktur střední Evropy“ a s ním spojené možnosti spolupráce pro české podniky. 

Prohlídky a přednášky budou probíhat s překladem do českého jazyka.

V rámci setkání budete mít možnost navázat kontakt s dalšími českými fi rmami a také se 
dozvědět více o možnostech přeshraniční spolupráce. 

Srdečně zveme vás i vaše rodiny k návštěvě centra, protože Oskarshausen je místem 
plným zábavy a nezapomenutelných zážitků pro každého. Vstup do centra, včetně 
vstupu do Světa iluzí bude pro vás k dispozici zdarma. Oskarshausen poskytne pro 

tento projekt také malé občerstvení, včetně nápojů. 

Do Oskarshausen se dostanete nejlépe přes dálnici A17, výjezd Dresden Südvorstadt – B170 
směr Freital. Parkování je zdarma.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Christian Wehlan a celý tým Oskarshausen


