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Vánoce opět s dárky
ze Znojemska
Kdo ještě nestihl nakoupit vánoční dárky,
má šanci každý adventní čtvrtek ve vánoční
kanceláři ZnojmoRegionu. Zakoupením
originálních produktů ze Znojemska navíc
podpoří regionální výrobce a služby, jejichž
činnost je díky aktuální covidové situaci
bohužel opět omezena.
Vánoční trhy jsou zrušeny, ale možnost nakoupit si regionální vánoční dárky zůstává – díky destinační
společnosti ZnojmoRegion, jejím členům a členům Okresní hospodářské komory Znojmo. I letos tak můžete
v historickém centru Znojma, v Obrokové ulici přímo u Radniční věže, vybírat v čase od 11 do 19 hod.
nejrozmanitější vánoční dárky pro své blízké. Otevřeno je zde každý adventní čtvrtek, tedy 2., 9., 16.
a 23. prosince 2021.
V nabídce jsou přitom jak malé drobnosti pro potěchu oka, tak velmi hodnotné dary. Těšit se můžete
např. na dárkové sady regionálních vín či piv, svíčky a voňavé dárky (mýdla či přírodní kosmetika), domácí
marmelády a povidla, zajímavé a poučné knihy, hudební CD anebo krásné drobnosti z ručně vyrobeného
papíru či dekorace šité metodou patchwork. V nabídce budou také originální dárky v designu děl Alfonse
Muchy. Z dárkových poukazů tu můžete vybírat např. z voucherů na vodácké zážitky, Laser Game a virtuální
realitu, poukazy na bylinkové lázně, gurmánskou konzumaci, exkurze, koncerty či vstupy zdarma. Chybět
nebudou ani pobytové vouchery na vaši budoucí dovolenou na Znojemsku anebo třeba možnost exkluzivní
jízdy pronajatou limuzínou...
Sortiment je v průběhu adventu neustále doplňován a podrobnosti o jednotlivých dárcích a jejich
dodavatelích jsou zveřejňovány na facebookovém profilu ZnojmoRegionu nebo na www.znojmoregion.cz
Svůj nákup si tu ovšem můžete zpříjemnit i koncertem. Právě každý čtvrtek totiž zní z Radniční věže přímo
nad kanceláří ZnojmoRegionu od 18 hod. koledy a trubačské fanfáry. Živé koncerty trubačů jsou jedním
z bodů Znojemského adventu, který zůstal zachován i po nových vládních nařízeních. Myšlenka nabídnout
různorodé regionální dárky na jednom místě v turisticky nejexponovanější ulici historického centra Znojma
(hned pod Turistickým informačním centrem) se tak navíc propojuje i s lákavým kulturním zážitkem.
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