
ONLINE: Spojenie hôr a cestovania sa vydarilo! 

BRATISLAVA, 10.12. 2022: Počas uplynulého víkendu sa uskutočnil v poradí piaty 
ročník medzinárodného cestovateľského festivalu infofest, ktorý sa aj tento raz 
odohrával výlučne vo virtuálnej podobe. Milovníci cestovania z pohodlia 
domova dostali aj malý darček v podobe festivalu umeleckej tvorby o horách 
Horalfest, ktorý mohli sledovať súbežne s cestovateľským festivalom. 

 

Portál Infoglobe a spoločnosť Viago vám od piatka 2. do nedele 4. decembra 2022 priniesla pútavé 
videopotulky či prezentácie nielen profesionálnych cestovateľov po známych i neznámych miestach z 
rôznych kútov sveta. Bohatý festivalový program bol zameraný na Slovensko, Európu i svet. Okrem 
toho festivalové dni priniesli aj nostalgický pohľad na minulé ročníky, horskú publicistiku i videá 
previazané na horské prostredie. Nechýbali ani súťažné kvízy o atraktívne ceny. 

Ako to dopadlo? 

Online spojenie festivalov infofest a Horalfest počas troch dní prinieslo dovedna 1145 vzhliadnutí, čo 
poukazuje na pretrvávajúci záujem divákov o tento druh podujatí. Najúspešnejším dňom bola aj tento 
rok nedeľa 4. decembra. Celková doba sledovania festivalu infofest bola cez 13 hodín a festivalu 
Horalfest cez 8 hodín. Nadšenci online cestovania a hôr pochádzali hlavne zo Slovenska a Českej 
republiky, no „cestu“ k festivalu si našli aj diváci z ďalekej Indie, Vietnamu či USA. V drvivej väčšine boli 
oba festivaly sledované na mobilných zariadeniach. Do sprievodného programu v podobe súťažných 
kvízov sa zapojilo 103 súťažiacich. Viac zaujímavých štatistík nájdete pre festival infofest TU a Horalfest 
TU. 

Čo ste mohli vidieť 

Prostredníctvom festivalu infofest ste mohli navštíviť čarovnú Žarnovicu, Novú Baňu, dedinku na 
Dolnom Považí Šoporňu, Kolárovo a jeho unikátny plávajúci mlyn či najstaršie mesto na Slovensku – 
Nitru. Okrem toho ste si mohli vychutnať pohľad na najkrajšie slovenské hrady a zámky z neba či 
navštíviť nevšednú turistickú atrakciu v podobe sochy Krista Spasiteľa v oravskej obci Klin.  

Z európskych destinácií vám festival predstavil napríklad vstupnú bránu do Saského Švajčiarska, mesto 
Pirnu, renesančnú pýchu zapísanú na zozname UNESCO – zámok Litomyšl, ako aj mesto mieru Ženevu 
a modernú metropolu Rotterdam. 

Mimo európsky kontinent ste sa mohli preniesť do starovekej Perzie a mesta Isfahán, vzdialenej 
Tasmánie a mesta Hobart, do Šanghaja či na newyorský Manhattan. Taktiež ste si zaspomínali na 
predchádzajúce ročníky infofestu.  

Po vyše 6. ročnej prestávke sa opäť vrátil medzi nadšencov hôr festival umeleckej tvorby o horách 
Horalfest, ktorý sa po prvý raz uskutočnil v roku 2005 v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Avšak 
tentoraz v špeciálnej online podobe. Prostredníctvom videopotuliek ste mohli navštíviť ferratu Kyseľ 
v Slovenskom raji, rozhľadňu Veľký Lopeník, najvyššie položené rašelinisko na Morave – Rejvíz, 
najväčšie skalné okno v Alpách, ako aj najkrajšiu cestu cez vrchol Karpát a Náučný chodník Branka 
v Českom lese.  

Poďakovanie 
 
Ďakujeme, že ste spolu s nami počas troch festivalových dní precestovali svet a tešíme sa na naše 
spoločné dobrodružstvo aj o rok. Veľká vďaka patrí aj partnerom online podujatí, bez ktorých by 
festivaly nemohli byť prístupné úplne zadarmo.  

Zdroj: redakcia portálu Infoglobe   

https://www.infofest.sk/res/archive/003/000539.pdf?seek=1670581763
https://www.horalfest.sk/res/archive/003/000545.pdf?seek=1670582078

