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Turistická karta ZnojmoRegion+  

pomůže v roce 2021 restartu 

ubytovacích služeb na Znojemsku 

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 se znovu nastartovat 

v těžkém „pokoronavirovém“ období. 

Už loni ZnojmoRegion testoval svůj projekt letní turistické 

karty, která za návštěvu různých cílů v regionu nabízela 

zajímavé odměny. Zároveň propagovala i méně známá,  

ale turisticky atraktivní místa celého znojemského okresu. 

Na úspěšný pilotní ročník navazuje i letos a turistickou 

kartu „ZnojmoRegion+“ zaměřuje na podporu ubytovacích 

zařízení, která v době covidových vládních opatření utrpěla 

asi nejvíce ze všech hlavních služeb cestovního ruchu. 

 

Karta plná odměn a výhod 

Kartu obdrží každý dospělý turista, který se v období od 1. června do 31. října 2021 ubytuje ve vybraných 

hotelech, penzionech nebo kempech v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí. 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 odměn a výhod od téměř 40 zapojených 

subjektů – členů a partnerů ZnojmoRegionu – je velmi pestrá a vyberou si jak rodiny s dětmi, tak mladé 

páry či aktivní senioři.  

Oproti loňskému ročníku nebudou letos turistické karty rozdávat turistická infocentra, ale přímo ubytovací 

zařízení. Těch se letos zapojilo přes 50 z celého znojemského okresu, přičemž jejich celková kapacita 

dosahuje více než 2200 lůžek! Turistickou kartu získá návštěvník přímo na recepci a platí přitom jednoduché 

pravidlo: čím více nocí zde host stráví, tím více turistických karet získá – a tím víc odměn pak může během 

svého pobytu čerpat... 
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Velkorysá podpora cestovního ruchu 

Všechna ubytovací zařízení budou od ZnojmoRegionu předem vybavena zásobou karet pro přidělování 

hostům i informačními letáky určenými na recepci a jednotlivé pokoje. Držitel karty, tzn. ubytovaný host,  

si tak snadno sám vybere, o jakou odměnu má zájem, a podle toho si může naplánovat svůj výlet po 

regionu. K tomu mu pomohou i další bezplatné tiskové materiály ZnojmoRegionu (Mapy s tipy na výlety, 

praktické skládačky s Tipy pro rodiny s dětmi nebo tipy Kam na dobré jídlo/pivo/víno...), které jsou již  

k dispozici u všech členů ZnojmoRegionu a na všech regionálních infocentrech.  

Zapojení všech ubytovatelů i poskytovatelů do projektu je zdarma a rovněž příděl všech tiskových 

materiálů a karet od ZnojmoRegionu je bezplatný. Projekt je částečně dotován Jihomoravským krajem,  

ale větší část financuje destinační společnost z vlastního rozpočtu. ZnojmoRegion chce tímto projektem 

podpořit jak služby cestovního ruchu, tak upozornit na dosud neobjevené a málo známé turistické cíle. 

Dlouhodobě také usiluje o prodloužení doby pobytu turistů na území Znojemska a Podyjí i rozšíření hlavní 

turistické sezóny o další měsíce. I proto je platnost karty letos prodloužena až do konce října. 

 

Dobře viditelná propagace 

Ubytovací zařízení i poskytovatelé benefitů obdrží od ZnojmoRegionu také designové samolepky k označení 

vchodových dveří a pokladen. Hlavním marketingovým nástrojem a jejich dobře viditelnou propagací je 

však nový web, který speciálně pro tento projekt spustil ZnojmoRegion počátkem května na subdoméně 

https://karta.znojmoregion.cz. Zde jsou všechny zapojené subjekty přehledně uvedeny v seznamu 

ubytovatelů nebo poskytovatelů benefitů, včetně veškerých kontaktů a doplňkových informací např.  

o sezónnosti provozu či nutnosti si výběr benefitu předem rezervovat. Každý je také zakreslen do přehledné 

navigační mapy – jde přitom o turistické Mapy.cz, které dovolují si hned naplánovat výlet pěšky, na kole 

v autě či hromadnou dopravou a zkombinovat ho s návštěvou místa s vyhlédnutou lákavou odměnou. 

 

Veškeré informace a podrobnosti o projektu najedete jak na uvedené subdoméně, tak na oficiálním profilu 

www.znojmoregion.cz. 

 

Další informace poskytne:  

Marie Tesařová – předseda Představenstva, predseda@znojmoregion.cz, 603 884 897  

Irena Navrkalová – tajemník, tajemnik@znojmoregion.cz, 604 206 438  
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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, 

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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