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TURISTICKÉ PRODUKTY
Nové propagační materiály
Znojemska a Podyjí
30. 6. 2021
Každoročně se před hlavní turistickou sezónou na
pultech infocenter, v hotelových recepcích či na
pokladnách památek díky ZnojmoRegionu objevují
aktualizované propagační letáky celého Znojemska
a Podyjí. Letos se série s nezaměnitelným designem
rozšířila o zcela nový kousek...
Už čtvrtým rokem vydává destinační společnost
ZnojmoRegion přehledné MAPY s tipy na výlety po
celém znojemském okrese. Praktická skládačka ve
třech jazykových verzích (čeština, angličtina, němčina) vždy představuje konkrétní turistické cíle či služby,
kam stojí za to se vypravit, společně s krátkým popisem a webovou adresou. Jejich počet rok od roku roste,
tak jako roste i členská základna ZnojmoRegionu, a letos už jich v mapě napočítáte rovných 80! Ve stejném
formátu vycházejí od roku 2020 praktické přehledy doporučující tipy na výlety pro RODINY S DĚTMI anebo
tipy, kam a kdy zajít na DOBRÉ JÍDLO, VÍNO A PIVO. I ty se letos dočkaly aktualizace a rozšířeného obsahu.
Nově tuto seriálovou řadu letos doplňuje novinka: praktický itinerář pro dovolenou na Znojemsku a Podyjí,
který nabízí konkrétní celodenní programy v jednotlivých oblastech regionu celkem až na 15 dnů. Kromě
výletních cílů samotných přitom doporučuje i kvalitní ubytovací a stravovací služby v dané lokalitě. Pod
názvem „Jak OBJEVOVAT A OBDIVOVAT (a co nejvíce si užít) turistickou oblast Znojemsko a Podyjí“ je
skládací leták společně s ostatními uvedenými k dispozici od konce června.
Zdarma všechny uvedené matriály rozdávají regionální informační centra ve znojemském okrese i všichni
členové a partneři ZnojmoRegionu, mezi které v současnosti už patří prakticky každé významnější turistické
místo v oblasti.
Více informací o nové edici propagačních materiálů Znojemska a Podyjí najdete ZDE:
www.znojmoregion.cz/aktualita/59/nove-propagacni-materialy-2021

Letní turistické noviny Znojemska a Podyjí
31. 5. 2021
Návštěvníci renomovaných turistických oblastí už si zvykli, že na ně v místě jejich pobytu čekají turistické
noviny a časopisy s informacemi o aktuální nabídce regionu. Od června 2021 je nově najdou i v turistické
oblasti Znojemsko a Podyjí. Na letošní letní sezónu se je rozhodla vydat destinační společnost
ZnojmoRegion za finanční podpory Města Znojma. Jde přitom o historicky první tištěné periodikum, které
souhrnně představuje turistickou nabídku celého znojemského okresu, a je přitom rozdáváno zcela zdarma.
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Znojemsko je dlouhodobě vyhlášeno jako jedna z nejlepších
rekreačních oblastí ČR pro letní dovolenou u vody a podzimní
dovolenou spojenou s vínem – obsah novin je proto zaměřen
na turisticky nejvytíženější období od počátku června do
konce září. Cílí přitom jak na turisty, kteří zavítají do regionu
poprvé, tak na pravidelně se vracející návštěvníky či místní
obyvatele, kteří hledají nová a dosud neokoukaná místa.
Turistické noviny Znojemska a Podyjí seznamují jak s TOP
turistickými cíli, tak s čerstvými novinkami a kvalitními
službami; doporučují nejlepší koupací místa anebo kam se
vypravit za deště či v pondělí. Nechybí ani praktické tipy pro
rodiny s dětmi doplněné Znojemskou hledačkou
Jihomoravského muzea ve Znojmě – zábavným hledáním
a luštěním úkolů v centru Znojma, během kterého se seznámí
s nejvýznamnějšími památkami královského města. Čtenáři jistě ocení i přehlednou mapu celé oblasti
s vyznačením 80 tipů na výlety, dále přehled cyklobusů na Znojemsku i s kompletním jízdním řádem, anebo
kalendář akcí.
Více informací o Turistických novinách Znojemska a Podyjí i samotné noviny on-line najdete ZDE:
www.znojmoregion.cz/aktualita/58/turisticke-noviny-2021

Turistická karta ZnojmoRegion+ 2021
8. 4. 2021
Destinační společnost ZnojmoRegion připravila pro sezónu
2021 opět řadu novinek, kterými chce přilákat návštěvníky
k co nejdelšímu pobytu v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí.
Zároveň chce ale podpořit kvalitní služby cestovního ruchu
v regionu a pomoci jim s restartem v pokoronavirovém
období. Přichází proto opět s vlastní turistickou kartou, která
se už v loňském roce osvědčila. I letos nabízí nejrůznější
výhody a odměny za návštěvu vybraných turistických cílů
a využití služeb, přičemž upozorňuje i na méně známá místa
z celého znojemského okresu. Novinkou je, že získání karty je
podmíněno ubytováním v regionu a princip získávání odměn
je oproti loňsku o něco jednodušší.
Kartu obdrží každý turista starší 18 let, který se v období
od 1. června do 31. října 2021 ubytuje minimálně na 1 noc
ve vybraných hotelech, penzionech nebo kempech v turistické
oblasti Znojemsko a Podyjí (celkem je do projektu zapojeno
cca 50 ubytovatelů). Karta mu zaručuje získání různých dárků,
slev a bonusů na zajímavých a turisticky atraktivních místech. Na výběr jsou např. volné vstupy do památek
či na koupaliště, slevy na konzumaci v restauracích, vinařstvích či regionálních pivovarech anebo originální
dárky a bonusové služby. Nabídka od cca 40 zapojených poskytovatelů odměn je velmi pestrá a vyberou si
jak rodiny s dětmi, tak mladé páry či aktivní senioři. Čím více nocí host na Znojemsku stráví, tím více odměn
a výhod může čerpat...
Veškeré informace o turistické kartě ZnojmoRegion+ 2021 najdete ZDE:
http://karta.znojmoregion.cz
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ZnojmoRegion vydává CYKLOPRŮVODCE Znojemskem a Podyjím
12. 3. 2021
Vůbec poprvé se na trhu objeví rozsáhlý cykloturistický
průvodce mapující celou oblast Znojemsko a Podyjí.
Několik desítek prověřených tras naplní jak tištěnou verzi
s mapami, tak mobilní aplikaci. Destinační společnost
ZnojmoRegion se totiž na základě velké poptávky rozhodla
pro svou oblast zajistit obojí. Ve spolupráci s portálem Na
kole i pěšky vznikl speciální tištěný průvodce představující
na 76 stranách více než 30 prověřených tras (nejen pro
kola, ale i pro koloběžky, in-line brusle a kočárky, anebo pro
pěší výlety třeba s nordic-walkingovými holemi), které jsou současně dostupné i ve stejnojmenné mobilní
aplikaci. Ta jich ovšem nabízí celkově mnohem více. Eviduje totiž i méně známé a kratší trasy či okruhy jen
místního významu. Cykloprůvodce Znojemskem a Podyjím v tištěné podobě bude v prodeji u turistických
informačních center a členů ZnojmoRegionu cca od poloviny května 2021 a mobilní aplikace je zdarma ke
stažení na portálu Na kole i pěšky...
Více informací o Cykloprůvodci Znojemskem a Podyjím najdete ZDE:
www.znojmoregion.cz/aktualita/56/cyklopruvodce-ZR

Vánoce s DÁRKY ze Znojemska
23. 11. 2020
Kdo hledá tip na originální vánoční dárek nebo chce svým
přátelům a příbuzným věnovat něco ze Znojemska, měl by se
zastavit ve znojemské Obrokové ulici u Radniční věže. Každou
adventní středu, vždy od 9 do 19 hod., tu své „dárkové
okénko“ otevře destinační společnost ZnojmoRegion
zastřešující cestovní ruch celé turistické oblasti Znojemsko a Podyjí. Na výběr přitom budou jak malé
drobnosti pro potěchu oka, tak velmi hodnotné dary a vouchery na zážitky a služby cestovního ruchu
využitelné po celý následující rok. Projektem Vánoční dárek ze Znojemska chce ZnojmoRegion podpořit
regionální výrobce a turistické služby, které díky omezujícím vládním nařízením nemohou veřejně fungovat
a nabízet své produkty standardním způsobem...
Podrobnější informace o projektu, přehled všech zapojených subjektů a kompletní nabídku vánočních
dárků ze Znojemska i s cenami najdete ZDE:
www.znojmoregion.cz/aktualita/50/darky-ze-znojemska

Turistická karta a Velká cena ZnojmoRegionu 2020
15. 6. 2020
Návštěvníci Znojemska a Podyjí budou mít letos v létě příležitost získat hned několik velmi lákavých odměn,
a dokonce mohou vyhrát svou příští dovolenou! První červencový den totiž odstartuje nový projekt
destinační společnosti ZnojmoRegion „Turistická karta 2020“, který nabídne originální dárky i zajímavé
slevy a bonusy na vybrané služby cestovního ruchu. Za návštěvu uvedených turistických cílů získáte razítko
a nasbíráte-li tři různá, můžete si na 4. navštíveném místě vybrat určitou odměnu. Každý zapojený subjekt –
a je jich celkem 26 – přitom nabízí něco jiného. Nejčastěji jde o možnost získat při nákupu vstupenky pro
1 dospělého zdarma vstupenku pro druhého dospělého anebo pro 2 děti. Nechybí ovšem ani originální
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dárky, zajímavé slevy, zážitkové bonusy anebo
chutné odměny za konzumaci v restauracích,
vinařstvích či pivovarech. Turistickou kartu si
můžete zdarma vyzvednout u kteréhokoliv
z členů ZnojmoRegionu nebo na kterémkoli
turistickém informačním centru v regionu –
výhody přitom mohou čerpat nejen turisté,
ale i místní obyvatelé.
To však není jediná prémie, kterou může
Turistická karta přinést. Její součástí je totiž
i minidotazník pro návštěvníky regionu, jehož
vyplněním se zařadí do slosování o Velkou cenu
ZnojmoRegionu. Tou bude dovolená na
Znojemsku – dárkový voucher na ubytování
i vstupy a zážitky, které si může výherce vybrat
kdykoliv až do konce roku 2021. Velké ceny
přitom budou vlastně dvě – voucher na Rodinnou dovolenou pro 4 osoby se zážitky vhodnými pro děti
a voucher na Dovolenou s přívlastkem pro 2 určený pro dospělé páry jakéhokoliv věku se zážitky spojenými
s vínem i pivem. Minidotazník poslouží destinační společnosti jako informační zdroj o návštěvnosti regionu
a k lepšímu poznání turistických priorit.
Více o Turistické kartě i Velké ceně ZnojmoRegionu najdete ZDE.
www.znojmoregion.cz/aktualita/45/karta-a-velka-cena-zr-2020

NOVÉ propagační materiály
ZnojmoRegionu 2020
18. 5. 2020
Kam a kdy na dobré jídlo, pivo nebo víno? A kde
se zabavit s dětmi? Poradí Vám nové propagační
materiály ZnojmoRegionu připravené na
turistickou sezónu 2020. V druhé polovině června
se na pultech turistických informačních center
znojemského okresu a u všech členů ZnojmoRegionu objeví nejen každoročně aktualizované mapy s tipy na
výlety po Znojemsku a Podyjí (v češtině, angličtině nebo němčině), ale i dva nové praktické přehledy. První
z nich nabídne rodinné výlety a druhý tipy na místa a akce spojené s kvalitní gastronomií, dobrým pivem
a vínem. Všechny propagační materiály ZnojmoRegionu jsou přitom k dispozici zcela zdarma...
Více informací a všech 5 druhů nových propagačních materiálů ke stažení naleznete ZDE.
www.znojmoregion.cz/aktualita/44/nove-propagacni-materialy_2020

Velký CORONA speciál ZnojmoRegionu
10. 4. 2020
Představujeme kompletní přehled turistických aktualit v „době rouškové“ na Znojemsku a Podyjí! Jedinečný
přehled ZnojmoRegionu je neustále aktualizován a doplňován. Dozvíte se v něm, kdy otevírají památky,
infocentra a další turistické cíle; můžete on-line navštívit TOP cíle v regionu díky souboru virtuálních
prohlídek, panoramatických kamer a detailních 3D modelů; nudit doma se určitě nebudete díky speciálu
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Zábava i poučení pro malé i velké; naše Rodinné výlety
MIMO DAVY Vás zavedou do přírody na místa vhodná
pro děti a Výlety MIMO DAVY s chutnou odměnou
zase na místa, kde můžete výlet spojit s občerstvením
u otevřeného výdejního gastro-okýnka. Nechybí ani
přehled stále fungujících služeb cestovního ruchu
v regionu nebo praktický přehled aktuálních informací
o uzavřených hraničních přechodech v našem českorakouském pohraničí. Připojujeme i seznam speciálních opatření, která destinační společnost
ZnojmoRegion připravila pro své členy na zmírnění dopadů vládních restrikcí během pandemie COVID-19.
Celý CORONA speciál ZnojmoRegionu najdete ZDE.
www.znojmoregion.cz/aktualita/41/corona-special

SVÁTEČNÍ ZnojmoRegion 2019
13. 11. 2019
Po loňském úspěchu se i letos destinační společnost
ZnojmoRegion rozhodla sestavit přehled adventních
a vánočních akcí v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí.
Sváteční ZnojmoRegion 2019 je opět tematicky jednotnou
propagací celého znojemského okresu na období od
Adventu do svátku Tří králů. Kromě klasického kulturního
přehledu a tradičních vánočních výstav zde najdete i tipy
na sportovní aktivity, poznávací výlety nebo nabídku
speciálních svátečních služeb v hotelích, restauracích,
vinařstvích a pivovarech. Nově přibyly i tipy na vánoční
dárky s regionální tematikou. Oproti loňsku se skládací
leták značně rozrostl – po rozložení má formát A2! Zdarma
je od poloviny listopadu k dispozici u všech členů ZnojmoRegionu a na všech regionálních infocentrech...
Více informací i skládací leták ke stažení naleznete ZDE.
www.znojmoregion.cz/aktualita/25/svatecni-znojmoregion-2019

ZnojmoRegion vydal NOVÉ MAPY
pro rok 2019
30. 5. 2019
Před hlavní turistickou sezónou jistě oceníte nové
aktualizované mapy ZnojmoRegionu s přehlednými tipy
na výlety. Jsou zdarma k dispozici v češtině, angličtině
nebo němčině u všech členů ZnojmoRegionu a na všech
regionálních infocentrech v turistické oblasti Znojemsko
a Podyjí. Oproti loňské verzi jsou daleko obsáhlejší textově
i kartograficky – najdete zde celkem 63 tipů na výlety a turistické služby cestovního ruchu...
Více informací i všechny jazykové verze map ke stažení naleznete ZDE.
www.znojmoregion.cz/aktualita/15/mapy-2019
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Kultura & zážitky bez hranic
8. 1. 2019
Destinační společnost Retzer Land a ZnojmoRegion vydávají rozsáhlou
publikaci „Kultura & zážitky bez hranic“, která poprvé v historii souhrnně
představuje bohatou nabídku turistických možností v moravsko-rakouské
příhraniční oblasti. Dvojjazyčná publikace na více než 100 stranách přináší
přehled turistických atraktivit, památek, přírodních krás i tipů na aktivní
sportovní a kulturní vyžití. Zahrnuje také praktické informace týkající se
dopravy a parkování nebo regionálních informačních center. Svým
rozsahem a grafickým zpracováním jde o ojedinělý projekt přeshraniční
spolupráce spolufinancovaný z Fondu malých projektů v rámci programu
INTERREG CZ/AT. Distribuován je zdarma u členů obou destinačních
společností a na turistických infocentrech na obou stranách hranice...
Více informací i možnost on-line prolistování celé publikace naleznete ZDE.
www.znojmoregion.cz/aktualita/11/nova-brozura-KPF

SVÁTEČNÍ ZnojmoRegion 2018
14. 11. 2018
ZnojmoRegion vydává první ucelený přehled akcí
a turistických možností na období od počátku Adventu až
do svátku Tří králů v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí.
Sváteční ZnojmoRegion Vás bude inspirovat pestrou nabídku
kulturních akcí, sportovních aktivit, gurmánských zážitků
i speciálních služeb, jako jsou např. vánoční hotelové balíčky
nebo sváteční menu v restauracích. Skládací leták je od
poloviny listopadu k dispozici zdarma u všech členů
ZnojmoRegionu i na turistických informačních centrech
v regionu...
Více informací i skládací leták ke stažení naleznete ZDE.
www.znojmoregion.cz/aktualita/7/svatecni-ZnojmoRegion-2018

ZnojmoRegion má své vlastní MAPY!
13. 7. 2018
Na přelomu června a července 2018 vydal ZnojmoRegion své
vlastní schématické mapy, na kterých přehlednou formou
prezentuje hlavní tipy na výlety v turistické oblasti Znojemsko
a Podyjí. Jde o vůbec první propagační materiál, který nově
založená destinační společnost vydává s cílem představit
jednotnou formou souhrn turistických možností celé oblasti.
Mapy v ČJ, AJ nebo NJ jsou od července k dispozici zdarma
u všech členů ZnojmoRegionu i na turistických informačních centrech v regionu.
Více informací i všechny jazykové verze map ke stažení naleznete ZDE.
www.znojmoregion.cz/aktualita/4/znojmoregion-ma-vlastni-mapy
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