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ZnojmoRegion opět láká
na adventní a vánoční
návštěvu Znojemska
Kouzelnou atmosféru má jižní Morava v době
adventu a vánočních svátku. Přesvědčí Vás
o tom další z projektů destinační společnosti
ZnojmoRegion, který má podpořit návštěvnost
Znojemska i mimo hlavní turistickou sezónu.
Znojemsko a Podyjí je vyhlášenou letní dovolenkovou
destinací a dlouhodobě patří v červenci a srpnu
k nejnavštěvovanějším v republice. Že ale má co nabídnout
i v zimním období, už veřejnosti moc známo není. O změnu
se v tomto směru snaží destinační společnost ZnojmoRegion, která zastřešuje cestovní ruch celého
znojemského okresu. Chce tak nabídnout jedinečnou sváteční atmosféru těm, kteří místo lyžování na
horách dávají přednost mírné zimě v přívětivém a pohostinném kraji – třeba v tom vinařském...

Sváteční ZnojmoRegion
Po roční covidové pauze proto opět vyjde velký tištěný přehled všech akcí a turistických aktivit, které se na
Znojemsku odehrají v období od počátku adventu až do svátku Tří králů. „Sváteční ZnojmoRegion“ bude
zdarma k dispozici jak v tiskové, tak on-line podobě. Kromě rozsáhlého kalendáře všech kulturních,
sportovních, poznávacích či společenských akcí v něm najdete i tipy na vánoční dárky od regionálních
výrobců a poskytovatelů služeb. Nechybí ani nabídka speciálních pobytových a gastronomických balíčků
v hotelích, restauracích, vinařstvích či pivovarech.
V takto ucelené formě jde o unikátní počin, který je praktickým pomocníkem při plánování výletů pro
turisty i místní obyvatele. Jejich kroky přitom mohou vést bez rozdílu na východní Hrušovansko, severní
Moravskokrumlovsko, západní Jevišovicko a Vranovsko i do jižního příhraničí a města Znojma.
Bohatost sváteční nabídky v tomto jihomoravském regionu potvrzuje i fakt, že tištěný prospekt má po
rozložení formát A2. Distribuován je však v praktické složené verzi o velikosti přibližně obalu na CD. Zdarma
jej od konce listopadu získáte ve všech regionálních informačních centrech, na významných turistických
cílech, které jsou v zimním období zpřístupněny veřejnosti, i u členů a partnerů ZnojmoRegionu (např.
muzea a památkové objekty, hotely a restaurace, městské a obecní úřady aj.). On-line bude ke stažení
na webu www.znojmoregion.cz.

Vánoční dárky ze Znojemska
Po loňském úspěchu „Vánočního dárkového okénka“ se ZnojmoRegion rozhodl zorganizovat prodej
regionálních výrobků v době adventu i letos. Snaha o aktivní podporu místních výrobců a služeb v době
covidového lockdownu se ukázala být dobrým řešením, a tak se s regionálními vánočními dárky či poukazy
na zážitky a služby cestovního ruchu můžete v kanceláři ZnojmoRegionu setkat i letos.
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Každý adventní čtvrtek – tedy 2., 9., 16. a 23. prosince – tak můžete v historickém centru Znojma,
v Obrokové ulici přímo u Radniční věže, vybírat v čase od 11 do 19 hod. vánoční dárky pro své blízké.
V nabídce přitom budou jak malé drobnosti pro potěchu oka, tak velmi hodnotné dary.
Sortiment bude v průběhu adventu neustále doplňován a podrobnosti o jednotlivých dárcích a jejich
dodavatelích zveřejňovány na facebookovém profilu ZnojmoRegionu nebo na webu www.znojmoregion.cz.
Myšlenka nabídnout různorodé regionální dárky na jednom místě v turisticky nejexponovanější ulici
v historickém centru Znojma (hned pod znojemským Turistickým informačním centrem) se navíc propojí
i s kulturní nabídkou. Právě každý čtvrtek budou totiž z Radniční věže přímo nad kanceláří ZnojmoRegionu
znít od 18 hod. koledy a trubačské fanfáry. Živý koncert trubačů je oblíbeným zpestřením Znojemského
adventu – seriálu akcí, které denně oživují ulice města od počátku adventu až do konce roku.

Tisková konference
A právě kompletní adventní a vánoční nabídka Města Znojma a Znojemské Besedy, společně s výstavním
a tvůrčím programem Jihomoravského muzea ve Znojmě a speciální sváteční nabídkou Znojemského
městského pivovaru, budou souhrnně se zimními aktivitami ZnojmoRegionu představeny na společné
tiskové konferenci. Ta proběhne v nově otevřené pivovarské ReZtauraci (Hradní ulice, Znojmo) ve čtvrtek
18. listopadu 2021 od 10 hod.
Registrace účastníků tiskové konference (do 17. 11. 2021)
a další informace:
Irena Navrkalová – tajemník ZnojmoRegion, 604 206 438, tajemnik@znojmoregion.cz
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