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KAMPAŇ 2022

Cíle kampaně:
nabídnout alternativu cestování s
ohledem na vytíženost ubyt.kapacit
ukázat možnosti cestování obytňákem
generování unikátního obsahu

3 itineráře 
První ukazuje hlavně přírodní krásy a
historii, druhý tradice Slovácka a třetí
představí architekturu a adrenalinové
zážitky. 



TVÁŘE KAMPANĚ

Eliška Hudcová
@timetofit

Adriana Žiačková
@adriazia

Aneta a Tomáš
@travelatearth



Navazující podpora výstupů v rámci letní online kampaně Nestůj, cestuj!
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NETRADIČNÍ
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ZÁMEK VALTICE
Monumentální barokní sídlo, původně hrad, nabízí
zájemcům pronájem prostor pro komerční a
nekomerční účely. Součástí je zámecký park v
anglickém stylu a zámecký sklep, který je nejstarším
sklepem ve Valticích.

V objektu sídlí také Národní vinařské centrum České
republiky. Jeho přednáškové sály v přízemí slouží k
pořádání seminářů a školení. 

Profesionálně vybavený degustační sál je využíván pro
výběr nejlepších českých a moravských vín, která jsou
každoročně oceňována titulem „Salon vín České
republiky.”

Taneční sál50

KAPACITA

80-
100

80

700Španělská
konírna

Zámecká kaple

Zimní jízdárna



  

STÁTNÍ ZÁMEK
LYSICE

V atraktivním romantickém prostředí národní kulturní
památky státního zámku v Lysicích lze pořádat
kulturní či společenské akce. 
Zájemci si mohou pronajmout jižní křídlo zámku
včetně salonku s východem na kolonádu, renesanční
salonek, zámeckou zahradu, stejně tak první nádvoří.
Tyto prostory jsou ideální pro firemní setkání, výstavy
nebo koncerty

Renesanční
salonek25

KAPACITA

250

400

Vnitřní
nádvoří

První nádvoří

Jižní křídlo
zámku350 80 Velký salon



  

ZÁMEK
MIKULOV

Mikulov, jedno z významných center kongresové
turistiky na Moravě. 
Vyhledávaným hostitelem odborných i společenských
setkání je mikulovský zámek. Historické sály umožňují
konání vědeckých konferencí, odborných seminářů i i
koncertů. Nejexkluzivnějším prostorem je Zámecký sál
(kongresové centrum) s kapacitou do 300 osob.

Gajdošův sál120

KAPACITA

80

60 /
30

Sala terrena

Vinárna

Zámecký sál300 120 Nástupní sál



  

ZÁMEK SLAVKOV-
AUSTERLITZ

Zámek Slavkov-Austerlitz nabízí jedinečné prostředí
pro pořádání společenských setkání. Je možné
rezervovat sál i celý zámek včetně parku s několika
fontánami a kamennými plastikami Giovanniho
Giulianiho. 
Přímo v záhradě slavkovského zámku se nalézá také
jedno z hřišť přilehlého Golfového hřiště Slavkov–
Austerlitz.

Divadelní
sál130

KAPACITA

100

180

200Rubensův
sál

Podzemí

Zámecký park

Historický
sál300 100 Sala terrena



  

Zelný trh patří k nejstarším náměstím v Brně. Zdejší
sklepy vznikaly pod jednotlivými domy od středověku.
V roce 2009 prošly komplexní stavební úpravou a byly
spojeny do jednoho celku. 

Vznikla tak unikátní soustava historických sklepení a
chodeb. Je možný komerční pronájem společenské
části v Labyrintu pod Zelným trhem a
Mincmistrovského sklepa, který nabízí i ukázku ražby
mincí. Ve sklepě lze uspořádat ochutnávky vína,
svatební obřady a prezentace.

BRNĚNSKÉ
PODZEMÍ

Labyrint
pod Zelným
trhem

100

KAPACITA

50

40

Vstupní hala

Mincmistrovský
sklep
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@theSouthMoravia

@southmoravia


