Jak si užít svátky
„Sváteční ZnojmoRegion 2018“ je název nového projektu, ve kterém se poprvé v historii
představuje adventní a vánoční turistická nabídka znojemského okresu najednou, a to i s přesahem
do sportu, služeb nebo historické kuchyně.
Rozsáhlý přehled je letošní novinku destinační společnosti ZnojmoRegion, z.s., která oficiálně
zastupuje celou turistickou oblast Znojemsko a Podyjí. Kromě tradičního kulturního kalendáře akcí
v něm najdete tipy na poznávací výlety s průvodcem, možnosti sportovního vyžití včetně dnů sportu
zdarma anebo speciální balíčky služeb vybraných hotelů a restaurací, včetně znojemského pivovaru.
Milovníky tradiční kuchyně pak určitě potěší historické recepty na pokrmy, které v oblasti Znojemska
patřily běžně na adventní a vánoční stůl v lidových a měšťanských domácnostech. Recepty, které si
pak může každý doma zkusit uvařit a upéct, poskytlo Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Tamní
etnograf, Jiří Mačuda, představí podrobněji tradiční stravu a obyčeje vánočního cyklu na doprovodné
přednášce v úterý 4. 12. 2018 od 17 hod. ve Znojemské Besedě.
Samotný kulturní kalendář je pro lepší orientaci rozdělen do 5 regionálních podoblastí: Hrušovansko,
Jevišovicko, Moravskokrumlovsko, Vranovsko a Znojemsko. Snadno si tak každý vybere to pravé ve
svém nejbližším okolí.
„Naším cílem bylo především upozornit na zimní turistickou nabídku Znojemska a Podyjí a posílit
návštěvnost, která je v tomto období dlouhodobě nejslabší,“ vysvětluje Šárka Janderková,
předsedkyně představenstva ZnojmoRegionu. „Chtěli jsme ukázat, kolik možností a rozmanitých
zážitků tu čeká na návštěvníky, ale také inspirovat místní k návštěvě dalších částí regionu,“ dodává.
„Podařilo se nám dát dohromady nabídku na období od Adventu, přes vánoční svátky, Silvestr a Nový
rok, až ke Třem králům,“ vysvětluje tajemnice spolku, Irena Navrkalová a upřesňuje: „Na projektu se
spolupodílelo více než 30 měst a obcí, 10 soukromých subjektů, 5 institucí neziskového charakteru a
řada dalších partnerů. V tak velkém rozsahu a vzájemném propojení dosud jednotná propagace
nebyla nikdy realizována. Jsme rádi, že se to povedlo.“
Přehledný skládací leták “Sváteční ZnojmoRegion 2018” je k dispozici na regionálních turistických
infocentrech od 20. listopadu 2018 a ke stažení i v Aktualitách na webových stránkách
ZnojmoRegionu www.znojmoregion.cz.
+ foto Titulní strana letáku

