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Turistická karta a Velká cena 

ZnojmoRegionu 2020  

Návštěvníci Znojemska a Podyjí budou mít letos v létě 

příležitost získat hned několik velmi lákavých odměn,  

a dokonce mohou vyhrát svou příští dovolenou!  

První červencový den totiž odstartuje nový projekt destinační 

společnosti ZnojmoRegion „Turistická karta 2020“, který 

nabídne originální dárky i zajímavé slevy a bonusy na vybrané 

služby cestovního ruchu. Za návštěvu uvedených turistických 

cílů získáte razítko a nasbíráte-li tři různá, můžete si na  

4. navštíveném místě vybrat určitou odměnu. Každý zapojený 

subjekt – a je jich celkem 26 – přitom nabízí něco jiného. 

Nejčastěji jde o možnost získat při nákupu vstupenky pro 1 dospělého zdarma vstupenku pro druhého dospělého 

anebo pro 2 děti. Nechybí ovšem ani originální dárky, zajímavé slevy, zážitkové bonusy anebo chutné odměny za 

konzumaci v restauracích, vinařstvích či pivovarech (podrobnější popis odměn níže).  

To však není jediná prémie, kterou může Turistická karta přinést. Její součástí je totiž i minidotazník pro 

návštěvníky regionu, jehož vyplněním se zařadí do slosování o Velkou cenu ZnojmoRegionu. Tou bude dovolená 

na Znojemsku – dárkový voucher na ubytování i vstupy a zážitky, které si může výherce vybrat kdykoliv až do 

konce roku 2021. Velké ceny přitom budou vlastně dvě – voucher na Rodinnou dovolenou pro 4 osoby se zážitky 

vhodnými pro děti a voucher na Dovolenou s přívlastkem pro 2 určený pro dospělé páry jakéhokoliv věku se 

zážitky spojenými s vínem i pivem (podrobnější popis odměn níže). Slavnostní vylosování Velké ceny 

ZnojmoRegionu je přitom naplánováno jako součást programu zahájení Znojemského Adventu, tedy 29. 11. 2020. 

Dva vylosovaní šťastlivci tak získají velmi hodnotný vánoční dárek.  

Turistická karta bude od 1. 7. do 30. 9. 2020 k dispozici zdarma u všech turistických infocenter v regionu i u všech 

zapojených subjektů a členů ZnojmoRegionu. Odevzdávat (s vyplněným minidotazníkem nebo i nevyplněným) se 

bude vždy při čerpání vybrané odměny.  

 

Více informací: Irena Navrkalová – tajemník destinační společnosti ZnojmoRegion, z. s.  
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ODMĚNY v Turistické kartě ZnojmoRegionu 2020  
Nejčastěji jde o možnost získat při nákupu vstupenky pro 1 dospělého zdarma vstupenku pro druhého dospělého 

anebo pro 2 děti (např. zřícenina hradu Cornštejn, koupaliště Hluboké Mašůvky, vodní mlýn ve Slupi, Areál čs. 

opevnění a železné opony v Šatově, Holiday Park Vranovská pláž, Jihomoravské muzeum ve Znojmě – Minoritský 

klášter nebo znojemská Městská plovárna Louka).  

Nechybí ovšem ani zajímavé slevy, např. na vstupenky na červencový Hudební festival Znojmo, na ubytování 

v Hotelu Savannah, na Strašidelnou stezku či klasickou prohlídkovou trasu Miroslavského zámku, na zážitkové 

rodinné jízdy Znojmáčkem, na rodinné vstupné na koupaliště ve Vrbovci, na zapůjčení lodí ve Vodáckém centru  

ve znojemské Staré vodárně anebo na zapůjčení kol, elektrokol či nákup cyklo-doplňků v Cyklo klubu Znojmo.  

Lákavým bonusem může být také zážitek ve virtuální realitě Laser Game arény INFINITY Znojmo anebo degustace 

Znovínského vína při prohlídce Louckého kláštera s průvodcem. Ochutnávkové vzorky vína dle vlastního výběru 

nabízí i nová LAHOtéka Vinařství Lahofer anebo VOC Znojmo ve Vlkově věži. Chutnou odměnu dostanete také  

za konzumaci v určité výši např. od Znojemského městského pivovaru či od Restaurace U Tesařů a Hasičského 

pivovaru Bítov. A kdo se ubytuje v novém Jukebox Hotelu či Merlinově kempu v areálu Excalibur City, obdrží volný 

vstup do Muzea Terra Technica i volné žetony do Merlinova dětského světa.  

Naprosto originální dárek se dá získat při návštěvě Bohutického zámku (sirkový hlavolam) anebo ve Vedrovickém 

archeologickém muzeu, kde připravili zábavný kvíz se sladkou odměnou a pro děti možnost si vlastnoručně vyrobit 

pravěký šperk... 

 

VELKÁ CENA ZnojmoRegionu 2020 – Rodinná dovolená pro 4: 
Výherce získá pobyt v Hotelu LAHOFER Znojmo pro 2 dospělé osoby a 2 děti na 2 noci i s degustací vín ve 

vyhlídkovém altánu v Rajské vinici Znojmo, dále zážitkovou projížďku elektrobusem Znojmáček s ochutnávkou vín 

pro dospělé/moštů pro děti a regionálních delikates, volnou rodinnou vstupenku do všech objektů Jihomoravského 

muzea ve Znojmě v hodnotě 1440 Kč, poukaz na odběr piva z Hasičského pivovaru Bítov v hodnotě 500 Kč, zdarma 

zapůjčení 2 lodí a vodáckého vybavení ve Vodáckém centru Stará vodárna Znojmo s možností bezplatného spaní  

ve vodáckých tábořištích ve Znojmě, v Krhovicích a v Hrádku i bezplatné přepravy lidí i lodí zpět do Znojma 

v celkové hodnotě 3400 Kč. 

VELKÁ CENA ZnojmoRegionu 2020 – Dovolená s přívlastkem pro 2: 
Výherce získá pobyt v Hotelu SAVANNAH pro 2 osoby na 2 noci, dárkovou kolekci přívlastkových vín z vyhlášené 

vinice Šobes v hodnotě 1500 Kč od Znovínu Znojmo, poukaz na jízdu vinařsko-cyklo-turistickým VINObusem 

s degustací vína VOC Znojmo ve Vlkově věži, poukaz na odběr piva z Hasičského pivovaru Bítov v hodnotě 500 Kč, 

dárkový voucher v hodnotě 1000 Kč na vstupenky dle vlastního výběru na zimní JazzFest Znojmo nebo letní 

Hudební festival Znojmo, zdarma zapůjčení 1 lodi a veškerého vodáckého vybavení ve Vodáckém centru Stará 

vodárna Znojmo s možností bezplatného spaní ve vodáckých tábořištích ve Znojmě, v Krhovicích a v Hrádku  

i bezplatné přepravy lidí i lodí zpět do Znojma v celkové hodnotě 2600 Kč. 
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