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Sváteční ZnojmoRegion 

Koncem listopadu se na pultech informačních center 

objeví nový přehled lákající na adventní a vánoční 

nabídku turistické oblasti Znojemsko a Podyjí. Tento 

tradiční zimní propagační materiál opět vydává nezisková 

destinační společnost ZnojmoRegion. 

Období od začátku adventu (27. 11. 2022) až do svátku Tří králů 

(6. 1. 2023) se představuje v přehledné podobě ve skládacím 

letáku o velikosti krabičky na CD/DVD, který po rozložení 

překvapí svým velkým formátem A2. Však je také sváteční 

nabídka regionu po dvou kovidových letech opět velmi bohatá! 

Kromě klasického a chronologicky řazeného kalendáře akcí z celého znojemského okresu, zde najdete 

informace o dlouhodobých nebo se pravidelně opakujících seriálech akcí, vánočních výstavách a expozicích, 

svátečních výletech za poznáním v doprovodu zkušeného průvodce, nebo také tipy na speciální nabídky 

služeb v ubytovacích a gastronomických provozech, ale i tipy na vánoční dárky od regionálních producentů 

nebo poskytovatelů služeb cestovního ruchu. Letošní obsahovou novinkou je také několik adventních akcí 

od našich nejbližších sousedů z rakouského příhraničí.  

Sváteční ZnojmoRegion si i letos můžete zdarma vyzvednout na kterémkoli informačním centru v regionu  

a také u všech členů a partnerů ZnojmoRegionu, kterými jsou, kromě řady měst a obcí, také významné 

památkové objekty a turistické cíle, vybraní vinaři a pivovary nebo podniky nabízející ubytovací či 

gastronomické služby. Je také dostupný on-line ke stažení a vytištění na 

www.znojmoregion.cz/cs/vydavame. Všechny akce jsou však jednotlivě zapsány i do interaktivního 

Kalendáře akcí na www.znojmoregion.cz/cs/akce, kde můžete snadno a rychle vyhledávat podle termínů, 

místa konání či tématu, který zajímá právě vás. 

 

Další informace poskytne:  

Irena Navrkalová – tajemník, tajemnik@znojmoregion.cz, 604 206 438  
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Více informací o ZnojmoRegionu:  

• ZnojmoRegion, z. s., je jedinou certifikovanou destinační společností zastupující turistickou oblast 

Znojemsko a Podyjí. Od roku 2017 oficiálně zastřešuje cestovní ruch celého Znojemského okresu... 

• Jako neziskový zapsaný spolek sdružuje členy a partnery z řad měst a obcí i podnikatelských a 

neziskových subjektů. Podporuje jejich vzájemnou komunikaci, spolupráci a společný podíl na rozvoji 

cestovního ruchu v regionu. Kombinuje jejich různorodou nabídku do tematických celků a balíčků 

propojujících atraktivní výletní cíle s kvalitními turistickými službami... 

• Poskytuje aktuální informace domácím i zahraničním médiím, pořádá poznávací press-tripy pro 

novináře, doporučuje vhodné lokace filmovým společnostem i cestovním kancelářím a agenturám, 

podporuje kongresovou a incentivní turistiku, propaguje a reprezentuje region na veletrzích cestovního 

ruchu, vydává své vlastní informační materiály, komunikuje s veřejností... 

• Prezentuje region jako unikátní celek s pestrou nabídkou turistických zajímavostí pro všechny cílové 

skupiny návštěvníků. Aktivně vyhledává a mapuje také méně známé a neokoukané turistické lokality  

či zájmové aktivity... 

• Zajišťuje vzdělávání a sdílení informací pro pracovníky v místním cestovním ruchu, je informační 

nadstavbou všech turistických infocenter v regionu. organizuje vlastní odborné konference na podporu 

regionálního rozvoje... 

• Spolupracuje s ostatními autoritami a koordinátory cestovního ruchu České republiky při prezentaci 

národního turismu. Účastní se i projektů přeshraniční spolupráce... 

• Sleduje a vyhodnocuje statistická data a ukazatele návštěvnosti v regionu s cílem návštěvnost 

optimalizovat s ohledem na geografické možnosti kraje a dané roční období... 

• Věří, že turistická oblast Znojemska a Podyjí si zaslouží být OBJEVOVÁNA a OBDIVOVÁNA! 
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