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ZnojmoRegion vydává
CYKLOPRŮVODCE
Znojemskem a Podyjím
Vůbec poprvé se na trhu objevuje rozsáhlý
cykloturistický průvodce mapující celou
oblast Znojemska a Podyjí. Několik desítek
prověřených tras naplní jak tištěnou verzi
s mapami, tak mobilní aplikaci.
Cyklotrasy a mapy patří mezi nejčastější
požadavky turistů v informačních centrech, tedy
kromě suvenýrů... Poptávka po kvalitních průvodcích je stále velká, a to i přesto, že už existuje řada
mobilních aplikací či mapových navigací. Destinační společnost ZnojmoRegion se proto rozhodla zajistit pro
turistickou oblast Znojemsko a Podyjí obojí.
Ve spolupráci s oblíbeným portálem Na kole i pěšky připravila novinku: speciální tištěný průvodce
představující více než 30 prověřených tras, které jsou současně dostupné i ve stejnojmenné mobilní
aplikaci. Ta jich ovšem nabídne celkově mnohem více. Eviduje totiž i méně známé a kratší trasy či okruhy
jen místního významu. Nejde přitom jen o cyklotrasy různých délek i náročností, ale najdete zde také výlety
vhodné pro koloběžky či in-line brusle, které jsou díky zpevněnému povrchu cest ideální i pro výpravu
s kočárkem. Nechybí ani trasy určené pro Nordic Walking.
Praktický formát a spirálová vazba tištěného průvodce dovoluje si vybranou trasu vložit přímo mezi řídítka
a sledovat mapu za jízdy. Na 76 stranách najdete kromě map, popisů tras s převýšením a technickou
náročností také informace o jednotlivých lokalitách, tipy na návštěvu zajímavých míst, památek, přírodních
cílů nebo doporučení na kvalitní turistické služby, ubytování a stravování. Tištěná verze také seznamuje
s projekty Cyklisté vítáni, Cyklo Self-Service, s regionálními cyklobusy nebo vinařskou turistikou. Nechybí ani
přehledný seznam všech infocenter ve znojemském okrese včetně aktuálních kontaktů.
Zatímco mobilní aplikace Na kole i pěšky už je doplňována průběžně a stáhnout zdarma si jí můžete
kdykoliv, tištěný průvodce s podrobnějšími informacemi o turistických cílech na jednotlivých trasách se do
prodeje dostane cca v polovině května (až po rozvolnění vládních opatření omezujících služby cestovního
ruchu). Jeho doporučená prodejní cena bude 99 Kč. K dostání bude na pultech turistických informačních
center a u čelenů ZnojmoRegionu (např. hotelové recepce, pokladny muzeí a památek, prázdninové resorty
aj.) v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí.
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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 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...
• 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 turistická oblast Znojemska a Podyjí si zaslouží být OBJEVOVÁNA a OBDIVOVÁNA!
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