TOULAVÝ BAŤOH ILUSTROVANÁ MAPA
Nabídka inzertních ploch

KOMPLETNÍ ZÁPIS 1:1
Nabízíme Vám inzertní plochu v ilustrované mapě, která je
součástí projektu zaměřeného na nabídku výletů pro rodiny
s dětmi. Mapa slouží zároveň jako místo pro sbírání otisku razítek.
Po nasbírání minimálně 5-ti razítek obdrží návštěvník drobnou
odměnu. Více informací o projektu se dozvíte
na www.toulavybatoh.cz

Skalní město jako v pohádkách
A D R Š PA C H

Distribuce: 25 odběrných míst - turisticky významné lokality
a informační centra v regionu, v polském příhraničí,
Hradci Králové a v Praze.
Náklad: 10 000 ks výtisků v ČJ + 2 000 ks výtisků v PJ
Zpracování: křída 135 g, formát DL, barevnost 4/4

Adršpašské skály se staly díky své výjimečnosti také místem natáčení mnoha
známých českých pohádek - např. Z pekla štěstí, Peklo s princeznou, Třetí princ
a další. Hojně navštěvované skalní město přitahující velké množství návštěvníků
je vhodné navštívit mimo hlavní letní sezonu.

pracovní sešit A5

mapa DL

BONUSY K TÉTO PREZENTACI
•

stanete se distribučním místem razítek

•

v rámci působnosti jednoho informačního centra získáte

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:
Pískovna – malebné jezírko vzniklo zatopením bývalé pískovny, můžete se zde
projet na lodičce
Velký vodopád – nachází se na půli cesty skalním městem téměř u adršpašského
jezírka
Adršpašské jezírko – jezírko sevřené příkrými skalními stěnami nabízí výlet na
pramici s průvodcem
Zámek Adršpach – v nově zrekonstruovaném barokním zámku najdete první
horolezecké muzeum u nás
Křížový vrch – přírodní rezervace dostupná z hlavního parkoviště, po 2 km
dojdete na nádhernou vyhlídku

P!
NÁŠ TI

Dolní Adršpach 75
549 57 Adršpach
+ 420 491 423 979
info@zamekadrspach.cz

exkluzivitu - na každé IC pouze jedna inzertní plocha
•

ZÁMEK ADRŠPACH

získáte prostor pro uvedení Vašeho kontaktu

www.zamekadrspach.cz
Brány zámku se opět otevírají. Kromě
expozice pískovcového lezení se mohou
návštěvníci těšit od května do června na
výstavu obrazů Julie W. Mezerové a díla
ilustrátora V. Kubašty. O prázdninách
od července do srpna zavítá na zámek
výstava populárního večerníčku KRYSÁCI.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

že budete distribučním místem)
•

v rámci inzertní plochy uvedeme logo Vaší firmy

•

obdržíte 100 ks ilustrovaných map

•

propagace v bulletinu „Léto s toulavým baťohem 2019“
zasílaném na cca 1 000 adres

CENA
•
•

4.900,- Kč včetně DPH
3.900,- Kč včetně DPH
pro členy Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s.

Kontaktní informace:

Najdete nás i na facebooku:

BRANKA, o.p.s.
Němcové 2020, CZ - 547 01 Náchod
Tel.: +420 491 405 185
e-mail: info@kladskepomezi.cz

www.facebook.com/kladskepomezi

www.toulavybatoh.cz

Grafika: PINstudio.cz | Jan Záliš © 2019.

také na přední straně mapy (pouze v případě,

