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UBYTOVÁNÍ A ŠKOLENÍ PRO FIRMY

· podél hranic s Rakouskem se nachází destinační oblasti Znojemsko a Pálava/Lednicko-

valtický areál, jež patří mezi nejpopulárnější a nejnavštěvovanější turistické cíle v ČR

· oba regiony se proslavily díky svým vynikajícím vínům, folklorním tradicím, nádherné přírodě

anebo bohatému kulturnímu dědictví (např. Lednicko-valtický areál je zapsán v UNESCO)

· tyto oblasti jsou vzdálené zhruba 2,5 h cesty autem z Prahy, resp. do 1 hodiny z Brna

· video představující aktivity v oblasti Pálavy a Mikulova: ZDE

· video představující aktivity v oblasti Znojemska a Podyjí: ZDE

· v obou regionech je možné využít celkem přes 14 tisíc ubytovacích lůžek

· nachází se zde mnoho 4* hotelů, z nichž řada disponuje vlastním vinným sklepem

· největší 4* hotel nabízí přes 250 lůžek či vlastní konferenční sál až pro 450 sedících osob

· u nejlepších hotelů je samozřejmostí vlastní wellness či indoor/outdoor sportoviště

https://www.youtube.com/watch?v=tusDKxgonj8
https://www.youtube.com/watch?v=8di9F0e8WTU&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=tusDKxgonj8


· adrenalinová prohlídka obřího znojemského podzemí zakončená ochutnávkou vína

· cyklistika v Národním parku Podyjí s možnou zajížďkou do rakouského Hardeggu (hrad)

· vinařské turistika (např. „Znovín walking“) anebo degustace zdejších vín ve sklípku

· geolokační hry v historickém centru Znojma či noční prohlídka města se sklenkou vína 

· rafting/kanoing na řece Dyji, golf, střelnice, paintball, airsoft, laser game a další

AKTIVITY PRO FIRMY V OKOLÍ ZNOJMA

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat:
ASIANA, spol. s r.o
E-mail: events@asiana.cz
tel.: +420 234 703 105
Adresa: Velflikova 8, 160 00, Praha 6.Lucie Slaninová Petr Souček Daniel KopDaniel Nedvěd

· degustace moravských vín nebo domácích pálenek ve vinném sklípku (např. s cimbálkou)

· jachting, windsurfing, aquazorbing, paddleboardy či lodní plavby na Novomlýnské nádrži

· cyklistika, pěší turistika, nordic walking nebo jízda na segway/čtyřkolkách 

· vyhlídkové lety balónem, paragliding anebo tandemové seskoky padákem

· paintball, motokáry, lanový park s velkou houpačkou, rybolov či vinařské stezky

· treasure hunt (týmová GPS navigační hra v historickém centru Mikulova či areálu v Lednici)

· samozřejmostí je možnost uspořádat teambuildingový program na míru (např. práce

ve vinohradu, letní olympijské hry, závod dračích lodí, noční prohlídka Mikulova s vínem atd.)

AKTIVITY PRO FIRMY V OKOLÍ MIKULOVA A LEDNICE


