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Poslední šance vyhrát dovolenou
s Turistickou kartou ZnojmoRegionu
Už jen do konce září máte možnost zapojit se do Velké
ceny ZnojmoRegionu a vyhrát pro sebe nebo pro své
přátele či příbuzné dovolenou na Znojemsku. Stačí
k tomu jen vyplnit dotazník, který je součástí
bezplatné Turistické karty ZnojmoRegionu 2020.
Nejen turisté, ale i místní z celého Znojemska a Podyjí
mohou do 30. 9. 2020 ještě získat řadu lákavých dárků, slev
a bonusů, které jim Turistická karta ZnojmoRegionu nabízí.
Získají je za min. 3 razítka nasbíraná z návštěv uvedených
turistických cílů. Těch je tu přitom celkem 26, a to nejen ze
Znojma. V nabídce je například i Miroslavský zámek, Bohutický zámek, archeologické muzeum ve Vedrovicích,
vodní mlýn ve Slupi, vojenský bunkr v Šatově, zřícenina hradu Cornštejn, Vranovská pláž anebo Excalibur City
a Hotel Savannah na Hatích. Z těch znojemských lákají k návštěvě např. Minoritský klášter, Laser Game Infinity,
Cyklo klub Znojmo, Znojmáček aj. Nechybí ani turistické cíle spojené s dobrým vínem či pivem, a tak můžete
razítko získat např. v novém sídle Vinařství Lahofer v Dobšicích, v Louckém klášteře u Znovínu Znojmo, ve Vlkově
věži v infocentru VOC Znojmo anebo ve Znojemském pivovaru či v Hasičském pivovaru Bítov.
K tomu, aby se Vaše orazítkovaná turistická karta dostala do slosování o velmi hodnotné ceny, je zapotřebí vyplnit
před jejím odevzdáním i malý dotazník, který je její nedílnou součástí. Informace z něj budou sloužit destinační
společnosti ZnojmoRegion k lepšímu poznání turistických priorit. Karta se odevzdává u kteréhokoli uvedeného
subjektu výměnou za uvedenou odměnu. Slosování je naplánováno jako součást programu zahájení Znojemského
Adventu, tedy 29. 11. 2020. Dva vylosovaní šťastlivci tak získají velmi hodnotný vánoční dárek. A co to vlastně
bude? Půjde o 2 vouchery na dovolenou, kterou bude možné si vybrat kdykoliv do konce roku 2021. První z nich je
voucher na „Rodinnou dovolenou“ pro 4 osoby se zážitky vhodnými pro děti a druhý voucher na „Dovolenou
s přívlastkem“ pro 2 osoby určený dospělým párům se zážitky spojenými s vínem i pivem.

VELKÁ CENA ZnojmoRegionu 2020 – Rodinná dovolená pro 4 osoby:
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, a také volnou rodinnou vstupenku do Time Travel Muzea – Terra Technica v areálu
Excalibur City v hodnotě 625 Kč.
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VELKÁ CENA ZnojmoRegionu 2020 – Dovolená s přívlastkem pro 2 osoby:
Výherce získá pobyt v Hotelu SAVANNAH pro 2 osoby na 2 noci s volným vstupem do hotelového wellness centra,
dárkovou kolekci přívlastkových vín z vinice Šobes v hodnotě 1500 Kč od Znovínu Znojmo, poukaz pro 2 osoby 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, a také volnou vstupenku pro 2 osoby do Time Travel Muzea – Terra Technica v areálu Excalibur City
v hodnotě 518 Kč.
Další informace o Turistické kartě i Velké ceně ZnojmoRegionu najdou zájemci v Aktualitách na webu
ZnojmoRegionu: www.znojmoregion.cz

Kontakt pro více info:
Irena Navrkalová – tajemník ZnojmoRegionu
tajemnik@znojmoregion.cz, 604 206 438

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 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 kraji.
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, 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...
• Spolupracuje s ostatními autoritami a koordinátory cestovního ruchu České republiky při prezentaci národního
turismu. Účastní se 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 oblast Znojemska a Podyjí si zaslouží být OBJEVOVÁNA a OBDIVOVÁNA…
Předseda Představenstva
+420 603 884 897
predseda@znojmoregion.cz

Tajemník
+420 604 206 438
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