KRAJEM VÍNA

INZERTNÍ NABÍDKA

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám představit stěžejní propagační materiály projektu Vinařského
fondu edici „Krajem vína“. Jedná se soubor materiálů vinařské turistiky – ucelený
průvodce vinařskými oblastmi Morava a Čechy (CZ, EN), samostatný kalendář vinařských akcí (CZ) a soubor map vinařských podoblastí (CZ) a vinařských oblastí
Čechy (CZ) a Morava (CZ, EN).
Projekt mapující vinařskou turistiku v ČR byl započat v roce 2006 a v současnosti
je připravována edice tištěných materiálů pro vinařsko-turistickou sezónu 2020.
Materiály jsou distribuovány zdarma na vybraných veletrzích cestovního ruchu,
vinařských veletrzích, prostřednictvím CzechTourism, informačních center vybraných měst a jednotlivých vinařských subjektů a institucí.
Velký úspěch těchto propagačních materiálů mezi laickou i odbornou veřejností
nás přiměl připravit pro aktualizované vydání pro roky 2020 znovu možnost placené inzerce, kterou vám v těchto jedinečných publikacích nabízíme.
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Technická specifikace materiálů edice „Krajem vína“

B – Název materiálu:
Kalendář vinařských akcí 2020
Náklad na rok 2020:
17.000 ks
Rozsah publikace:
Obálka – 4 strany, blok – 60 stran
Barevnost CMYK. Distribuce ZDARMA.
Ceník a formáty inzerce Kalendář vinařských akcí 2020
Formáty:
varianta 1: 1/1 strany spad – čistý formát po ořezu 160 x 297 mm, 1/1 strany – rozměr zrcadla 137 x 267 mm
Cena inzerce:
1/1 – Blok – 10.000 Kč, 2. strana obálky – 25.000 Kč, 3. strana obálky – 20.000 Kč,
		
4. strana obálky – 30.000 Kč – uvedené ceny jsou za spad i zrcadlo

varianta 1

1/1

1/2

varianta 2

A – Název materiálu: LAND OF WINE – The best from the wine tourism in the Czech Republic 2020
Náklad na roky 2020:
Minimálně 4.000 ks
Rozsah publikace:
Obálka – 6 stran, blok – 112 stran
Barevnost CMYK. Distribuce publikace ZDARMA.
Ceník a formáty inzerce LAND OF WINE – The best from the wine tourism in the Czech Republic 2020
Formáty:
varianta 1: 1/1 strany spad – čistý formát po ořezu 160 x 297 mm, 1/1 strany – rozměr zrcadla 137 x 267 mm
varianta 2: 1/2 strany spad – na výšku čistý formát 79 x 297 mm, 1/2 strany – rozměr zrcadla 66 x 267 mm
varianta 3: 1/2 strany spad – na šířku čistý formát 160 x 146 mm, 1/2 strany – rozměr zrcadla 137 x 131 mm
Cena inzerce:
1/1 – 20.000 Kč, 1/2 – 10.000 Kč – cena za spad i zrcadlo

POZOR! Při uvedení inzerce v obou materiálech sleva 20 % součtu cen obou inzercí!
Držitelům certifikace vinařské turistiky dále nabízíme 10% slevu. Uvedené ceny jsou konečné. Inzerce bude fakturována Vinařským fondem, který není plátcem DPH.

PDF, případně EPS nebo PostScriptové soubory, kompozitní, pozitivní, které mají zapracované obrázky a fonty. Podklady na spadávku 5 mm přes okraj, ořezové značky 5 mm od čistého formátu.
Inzerce bude umístěna v bloku převážně na pravé straně publikace, v případě půlstránkové inzerce (varianta 2), vždy
při vnějším okraji strany bloku.

varianta 3

Podklady pro tisk a umístění inzerce
1/2
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kudy a kam
další tipy na výlety

Rozhledny na VelkopaVloVicku
Rozhledna SlUnečná – téměř 19 m vysoká rozhledna stojí východně od Velkých Pavlovic
ve vinařské trati Nadzahrady. Je součástí turistického
areálu s dalšími dvěma stavbami, stylizovanými
do podoby typických vinných sklípků.

Kompletní přehled materiálů propagujících vinařskou turistiku v ČR v rámci projektu Krajem vína a více informací
o projektu najdete na www.vinazmoravy.cz a www.vinazcech.cz.
Tato ucelená kolekce propagačních materiálů získala roce 2019 ocenění v prestižní soutěži Turistpropag v kategorii MAPY MĚST A REGIONŮ. Na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2011 si v soutěži propagačních
materiálů odnesla druhé místo v kategorii jednotná kampaň. V roce 2009 byla oceněna zvláštní cenou C.O.T. na 13. ročníku přehlídky Tourpropag v Písku. Naposledy
získal projekt Krajem vína ocenění jako třetí nejlepší jednotná kampaň na Velké ceně
cestovního ruchu veletrhu Regiontour 2015.

Rozhledna na kRaví hoře – 15 m vysoká
vyhlídková věž stojí na kopci nad areálem vinných
sklepů u Bořetic. Kolem vede turistická i cykloturistická stezka Modré Hory, o kousek dál pak cyklostezka Krajem André.

Mandloňová Rozhledna – 17 m vysoká
vyhlídková věž stojí na okraji mandloňového sadu
východně od Hustopečí. Z města vás k rozhledně
dovede turisticko-naučná Mandloňová stezka.
Rozhledna Maják – z 28 m vysoké rozhledny na Přítlucké hoře mezi obcemi Rakvice, Zaječí
a Přítluky se otvírá výhled na Pálavu s Novomlýnskými nádržemi, Lednicko-valtický areál a pásmo
Bílých Karpat.

Rozhledna nedánov – 26 m vysoká vyhlídková věž byla postavena mezi vinohrady nad
obcí Boleradice na vrcholku Nedánov; z obce vás k ní
zavede zelená turistická značka.

JEN DOBRÉ PŘETRVÁ

Rozhledna U obR ázkU – 7 m v ysoká
rozhledna stojí na kopci nad obcí Starovičky mezi
vinohrady; i přes malou výšku je odtud vynikající
výhled všemi směry.

Rozhledna daliboR – 11 m vysoká zděná
vyhlídková věž stojí poblíž kapličky nad Vinařstvím
U Kapličky, západně od obce Zaječí. Z místa se otvírá
působivý výhled na Pálavu a okolí Novomlýnských
nádrží.

akátová Rozhledna – 18 m vysoká vyhlídková věž z akátového dřeva stojí na kopci Výhon.
Z Židlochovic sem vede naučná stezka Krajinou
Výhonu.

NAVŠTIVTE
HABÁNSKÉ
SKLEPY
VE VELKÝCH
BÍLOVICÍCH
Otevřeno celoročně.

Všechny rozhledny jsou volně přístupné
a otevřené celoročně.

www.habanskesklepy.cz
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Kam za našimi víny

Široká škála pěstovaných odrůd, velký počet
vinařů, variabilita ročníků a typů vyráběných vín
v České republice otevírá milovníkům vín velký
prostor k jejich poznávání. Nemáte-li na takové
zkoumání dostatek času, doporučujme k návštěvě
„výkladní skříň“ moravských a českých vín – Salon vín
České republiky ve Valticích. Ve sklepních prostorách
zámku tu můžete ochutnat výběr sta nejlepších vín
reprezentujících jednotlivé vinařské podoblasti.
Další možností je zavítat na ochutnávku vín z mnoha
pořádaných soutěží – mezinárodních nebo regionálních či jen na některý z bezpočtu místních koštů.
Na většině z nich zažijete i místní folklor – doprovod
cimbálové muziky. Přímo s vinaři a na místech, kde
víno vzniká, se můžete setkat na dnech otevřených
sklepů. Do některých vinařských obcí lze v rámci
služeb otevřených sklepů zavítat kdykoliv během
letní sezony a vždy vám bude umožněno alespoň
v jednom vinném sklepě ochutnat a nakoupit vína.
Širší škálu místních vín pak nabízejí obecní vinotéky
nebo nejrůznější galerie vín prezentující vinaře
z dané lokality. Několik vinařských regionů máte
možnost poznávat prostřednictvím vín z apelačních
systémů VOC.

Zavítáte-li do vinařských krajů na podzim, nenechte
si ujít příležitost ochutnat „burčák“ (částečně zkvašený hroznový mošt), jehož pití není ve světě obvyklé. Jsou s ním spojeny slavnosti vinobraní, z nichž
některé mají historický charakter a bohatý kulturní

program (Znojmo, Mikulov, Mělník). Tradice vinařství
si lze připomenout i na slavnostech zarážání hory či
žehnání vína.
Další vinařskou zajímavostí České republiky je Svatomartinské – mladé víno uváděné na trh na svátek
sv. Martina (11. 11.), často spojené s podáváním

sophia

husích specialit. Na jaře můžete obdivovat širokou
škálu barev, vůní a chutí růžových vín, jejichž největší
oslava probíhá v Praze 1. května.
V České republice obliba vína stoupá a s ním jde ruku
v ruce i rozvoj vinařské turistiky. Vybírat k návštěvě
můžete z řady vinařských zařízení. Garantovanou
úroveň služeb, včetně jazykové vybavenosti, nabízí
vinařství, vinné sklepy, vinotéky, restaurace a ubytování certifikované v rámci projektu vinařské turistiky.
Většinu z nich potkáte na toulkách či projížďkách
po husté síti zdejších vinařských stezek. Vínu se věnují i mnohé naučné vinařské stezky vedoucí přímo
vinohrady či vinařské stezky zasvěcené některým
odrůdám. Za návštěvu stojí také moravské sklepní
uličky, k jejichž poznávání lze využít i mobilní aplikaci.
Krásy zdejší vinorodé krajiny si můžete prohlédnout
i z výšky – z řady nedávno zbudovaných rozhleden,
z nichž jedna má dokonce tvar vinné číše. Zajímáte-li
se hlouběji o historii vinařství, nevynechejte interaktivní expozici o našem i světovém vinařství na mikulovském zámku. Nezapomeňte také ochutnat místní
odrůdy, např. Pálavu, Muškát moravský, André či
Cabernet Moravia.

e-shop

přes 500 položek

|

www.crystalex.cz
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NAVŠTIVTE

Templářské
historické sklepy

prodloužený víkend

V případě zájmu o prezentaci v materiálech Krajem vína nás, prosím,
kontaktujte nejpozději do 8. 11. 2019:
Národní vinařské centrum, o.p.s.
Ing. Petr Gondáš, manažer projektu
Sobotní 1029, 691 42 Valtice
e-mail: petr.gondas@vinarskecentrum.cz
tel./fax: 519 352 072, mobil: 602 470 261

Agentura Bravissimo
Marek Matula
Václavské nám. 1, 669 02 Znojmo
e-mail: marek@bravissimo.cz
tel.: 515 227 788, mobil: 602 704 611

na kole velkopavlovickem
1. den: Brno – Rajhrad – Židlochovice – Nosislav –
Velké Němčice – Hustopeče
2. den: Hustopeče – Velké Pavlovice – Bořetice –
Vrbice – Čejkovice – Kobylí – Klobouky u Brna –
Těšany – Žatčany – Újezd u Brna – Slavkov u Brna
3. den: Slavkov u Brna – Křenovice – Prace – Mohyla
míru – Sokolnice – Kobylnice – Ponětovice – Jiříkovice – Žuráň – Santon – Tvarožná – Pozořice –
Ochoz u Brna – Údolí Říčky – Brno

Čejkovice

Délka trasy: 127 km
Třídenní program je sestaven jako okružní trasa, kde
výchozím i cílovým místem je Brno, ovšem seznámíte
se hlavně s půvaby moravského venkova. Čeká vás
například zámecká obora v Židlochovicích, opevněný
kostel v Nosislavi, expozice vinařství v Hustopečích,
kolonie vinných sklepů ve Vrbici a Kobylí, barokní kovárna v Těšanech, větrný mlýn v Kloboukách, Mohyla
míru na Slavkovském bojišti nebo zámek ve Slavkově.
Pobyt v letních měsících zpestří aquapark v Hustopečích.

týdenní pobyt

na velkopavlovicku
Chcete ušetřit čas? Pak se na celý týden ubytujte
v Brně a podnikejte hvězdicovité výlety. I do nejvzdálenějších míst zvolené vinařské podoblasti to budete
mít přibližně 50 kilometrů. Navíc do programu lze
zařadit další zajímavosti, třeba Moravský kras, hrad
Pernštejn nebo klášter Porta coeli v Předklášteří.

1. den
Brno (prohlídka města – historické centrum, hrad Špilberk a kasematy, Kapucínská krypta, Zelný trh, Stará
radnice, Petrov, kostel sv. Jakuba, vila Tugendhat – památka UNESCO, botanická zahrada, Technické muzeum)
2. den
Památková zóna Slavkovské bojiště – Šlapanice (Muzeum Brněnska) – návrší Žuráň – pahorek Santon nad

obcí Tvarožná – Mohyla míru nad obcí Prace – Slavkov
u Brna (zámek, park, synagoga) – Bučovice (zámek, zahrada)
3. den
Rajhrad (klášter, Památník písemnictví na Moravě) –
Židlochovice (zámecká obora, vinice) – Hustopeče
(moderní chrám sv. Václava a sv. Anežky České, Městské muzeum a galerie s vinařskou expozicí, vinice,
vinné sklepy, letní aquapark) – Kurdějov (vinice, kostel sv. Jana Křtitele) – Klobouky u Brna (větrný mlýn)
– Těšany (kovárna)
4. den
Velké Pavlovice (vinice) – Bořetice (vinné sklepy, rozhledna na Kraví hoře) – Vrbice (vinné sklepy) – Čejkovice
(templářská tvrz a sklepení, galerie vín, domek TGM);
pro cyklisty výlet po stezce Krajem André či stezce Modré Hory
5. den
Na kole nebo pěšky kolem Brněnské přehrady – hrad
Veveří – Podkomorské lesy (kraj Pohádky máje, Ríšova
a Helenčina studánka) – golfové hřiště Jinačovice – zoologická zahrada Brno-Bystrc
6. den
Blansko (zámek, expozice Moravského krasu a umělecké
litiny) – Punkevní jeskyně – Kateřinská jeskyně – Sloupsko-šošůvské jeskyně – Rudice (větrný mlýn) – Jedovnice
(koupání) – Ruprechtov (větrný mlýn) – Vyškov (zoologická zahrada, aquapark, Dinopark)
7. den
Tišnov (rozhledna Klucanina) – Předklášteří u Tišnova
(klášter Porta coeli, Podhorácké muzeum) – Nedvědice
– hrad Pernštejn
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PRODEJNA
S VÍNY

NEJSTARŠÍ
VINNÉ SKLEPENÍ
NA MORAVĚ

KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA
S DEGUSTACÍ

VINAŘSKÉ
REKORDY

Více na www.templarske-sklepy.cz

