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Vyberte si z TOP akcí na obou
stranách hranice
Na pultech regionálních informačních center najdete od
června nový praktický přehled nejvýznamnějších akcí
pořádaných v roce 2022 v moravsko-rakouském pomezí.
Jako další ze série svých vlastních propagačních materiálů pro
návštěvníky turistické oblasti Znojemsko a Podyjí jej vydala
destinační společnost ZnojmoRegion. Spolupracovala na něm
s Weinviertel Tourismus, který zastupuje největší rakouskou
vinařskou oblast Weinviertel v Dolním Rakousku. V rámci
přeshraničního projektu se tak propojily dva sousední regiony,
které po staletí spojuje nejen stejná historie a kultura, ale i tradiční vinařství.
Skládací česko-německý leták představuje několik desítek
kulturních, gastronomických či vinařských akcí, které se letos
uskuteční na Znojemsku a v severní části Dolního Rakouska
od června do prosince. Nechybí ani informace o letošních
turistických novinkách, jako např. otevření významných
památek po rozsáhlé rekonstrukci (zámek Uherčice, zámek
Moravský Krumlov, Centrum Louka ve Znojmě) anebo tipy na
turistické akce, které si můžete užít po celý rok (např. piknik
a cyklopiknik ve Weinviertelu).
Tištěná verze je zdarma rozdávána v turistických informačních
centrech v obou příhraničních oblastech.
On-line verze ke stažení a vytištění je také dostupná na
www.znojmoregion.cz.
Jde přitom o jednu z aktivit v rámci přeshraničního projektu „Kultura bez hranic – TOP akce 2022“, na který
získala destinační společnost ZnojmoRegion, z. s., dotaci z Fondu malých projektů v programu INTERREG
V-A Rakousko – Česká republika.
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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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