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Znojemsko bude opět vidět na veletrzích 

Tradičně v zimních měsících probíhají největší veletrhy cestovního ruchu v České republice i v zahraničí. 

Díky destinační společnosti ZnojmoRegion na nich bude opět vidět i Znojemsko. 

Vydáte-li se v nadcházejících dnech na turistické veletrhy do Prahy, Brna či Bratislavy, najdete tam 

nabídku turistické oblasti Znojemsko a Podyjí vždy na velkém stánku Jižní Morava. Ve Vídni ji hledejte pod 

hlavičkou CzechTourismu na oficiální prezentaci České republiky. 

Díky aktivní spolupráci s Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava se však propagační materiály 

ZnojmoRegionu a jeho členů dostanou také na nejprestižnější světové veletrhy do Madridu, Berlína, 

Frankfurtu nad Mohanem, Barcelony či Dubaje na EXPO 2020. 

A ve kterých dnech konkrétně můžete navštívit veletržní prezentaci ZnojmoRegionu? 

Turistická oblast Znojemsko a Podyjí se bude ve dnech 16.-19. ledna prezentovat jednak na největším 

domácím turistickém veletrhu Go & Regiontour v Brně, ale současně i na významném veletrhu 

FerienMesse ve Vídni. Oba mezinárodní veletrhy se shodou okolností konají ve stejném termínu.  

V Brně se však návštěvníci veletrhu mohou navíc těšit na speciální soutěž ZnojmoRegionu s hodnotnými 

cenami – každý den si 3 vylosovaní šťastlivci odnesou např. lahve vína Znovínu Znojmo, víno certifikované 

VOC Znojmo anebo pivo od Znojemského městského pivovaru. Stačí se jen zapojit do vědomostního kvízu 

o turistické oblasti Znojemsko a okolí. Páteční doprovodný program na stánku Jižní Morava se přitom 

zaměří na PIVO, sobotní pak na VÍNO. 

Hned týden na to, od 23. do 26. ledna, se krásy našeho regionu představí v Bratislavě na veletrhu ITF 

SlovakiaTour a v polovině února (13.-16. 2.) pak ještě v Praze na veletrhu Holiday World. Ten se letos 

rozšíří o speciální sekci věnovanou regionální prezentaci domácího cestovního ruchu Region World. 

Cestování po naší vlasti tak dostane ještě větší prostor než doposud. 

Ilustrační foto: Veletrh FerienMesse ve Vídni (2019), archiv ZnojmoRegion. 

 

Více informací: Irena Navrkalová, 604 206 438, tajemnik@znojmoregion.cz 
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