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MUCHA – nový turistický cíl
nejen v MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
S návratem slavné Slovanské epopeje na zámek v
Moravském Krumlově se otevírá nové turistické
téma, které v nejbližších dnech prostoupí celou jižní
Moravu. Jen na Znojemsku se přitom po stopách
věhlasného malíře Alfonse Muchy můžete vydat
hned na tři místa.
Hlavním turistickým magnetem bude beze sporu
Moravský Krumlov a jeho renesanční zámek s cennými
arkádami. Zde bude všech 20 velkoformátových pláten
zachycujících nejvýznamnější dějiny slovanských národů
vystaveno od srpna 2021 po dobu následujících 5 let.
Letos na podzim se zde také dokončí rekonstrukce celého
jižního zámeckého křídla, a to včetně dominantní
vyhlídkové věže.
Druhým muchovským cílem v našem regionu je také
zámek – ten v Miroslavi. I zde je vystavena kompletní
Slovanská epopej, ale tentokrát ve formě
velkoformátových puzzle. Obrazy z téměř 164.000 dílků
puzzle zde skládalo 266 dobrovolníků přibližně 4 měsíce!
Netradiční sbírka je dokonce zapsána v České knize
rekordů a k vidění zde bude do konce října 2021.
Miroslavský zámek totiž na zimu svůj provoz uzavírá,
zatímco provoz zámku v Moravském Krumlově je
plánován díky špičkové světelné i klimatizační technice
jako celoroční.
Třetí místo spojené s životem i dílem Alfonse Muchy nejdete na Hrušovansku. Zde se můžete na kole či
pěšky vydat na cca 20 km dlouhou Muchovu cyklostezku, která vede místy, kde se mladý začínající malíř
inspiroval a kde zanechal svá první díla.
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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, 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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