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Jižní Morava se představí v novém
Po několika letech se celá jižní Morava, a s ní i Znojemsko, dočká nové série propagačních materiálů,
která právě teď vzniká díky spolupráci Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava a ZnojmoRegionu.
Jednotný design, aktuální informace, přehledné tipy na nejzajímavější turistické cíle, krásné fotky... To
všechno najdete v nových tiskových materiálech, které se připravují pro návštěvníky Jihomoravského kraje.
Textové i obrazové podklady za turistickou oblast Znojemsko a Podyjí přitom dodává destinační společnost
ZnojmoRegion, která má celou naši oblast na starosti. Hotové budou na přelomu března a dubna a najdete
je pak ve všech regionálních infocentrech znojemského okresu.
Každá z 5 turistických oblastí Jihomoravského kraje bude mít zpracovaný svůj vlastní skládací leták
s mapou a TOP výletními místy, a to zvlášť v češtině, angličtině i němčině. Vzniknou i turistické mapy
detailněji zaměřené na jednotlivé podoblasti. Pro nás to budou tři: jedna představí oblast Vranovska,
Bítovska a Národního parku Podyjí, druhá Hrušovansko a jižní pohraničí, třetí se zaměří na severní část
okresu s Moravským Krumlovem, Miroslaví a Jevišovicemi. V každé přitom bude i město Znojmo, jako
ideální výchozí bod.
K tomu je už nyní připraveno dalších 9 tematických skládaček představujících jižní Moravu historickou,
přírodní, tradiční, aktivní, kulturní, bezbariérovou, dosud neobjevenou anebo viděnou z výšky či vhodnou
pro děti. Další témata ovšem budou následovat podle potřeby později – už nyní je jasné, že vznikne např.
i speciální materiál představují kongresové a konferenční možnosti kraje.
Jak je vidět, v žádném případě neplatí, že by s omezením turistických služeb díky proticovidovým vládním
nařízením, omezily svou aktivitu i destinační společnosti. Naopak – vzniká řada nových a velmi zajímavých
projektů, o kterých budeme informovat v dalších vydáních Znojemských listů.
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