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

Vodník a čerti ve mlýně
HRONOV

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

Znáte našeho slavného spisovatele Aloise Jiráska? Jistě ano, a proto navštivte
jeho rodný domek, abyste se o něm dozvěděli ještě více. Ve mlýně Dřevíček Vám
pan mlynář rád ukáže, jak se dříve mlela mouka, a zároveň i povypráví o životě ve
mlýně. Jako každý správný mlýn i tento má svého vodníka a čerta.

mapa DL

BONUSY K TÉTO PREZENTACI
•

stanete se distribučním místem razítek

•

v rámci působnosti jednoho informačního centra získáte

P!
NÁŠ TI

Čapkova 193, 549 31 Hronov
(2. patro bývalé hotelové školy v centru
města – na autobusovém nádraží)
+420 606 817 607
info@muzeumpodcepici.cz
www.muzeumpodcepici.cz

exkluzivitu - na každé IC pouze jedna inzertní plocha
•

získáte prostor pro uvedení Vašeho kontaktu
také na přední straně mapy (pouze v případě,

Zábavně-vzdělávací muzeum pro děti
i dospělé. Duben - prosinec 2019 nová
výstava „Jé, chemie“. Tabulka chemických
prvků má letos kulaté narozeniny.
Uplynulo 150 let od doby, kdy ji
D. I. Mendělejev představil ruské chemické
společnosti! Přijďte se pobavit a dozvědět
se víc do muzea a máte prvky Pod čepicí!
Součástí výstavy je tvořivá dílna.

že budete distribučním místem)
•

v rámci inzertní plochy uvedeme logo Vaší firmy

•

obdržíte 100 ks ilustrovaných map

•

propagace v bulletinu „Léto s toulavým baťohem 2020“
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.

INTERAKTIVNÍ MUZEUM
CHYTRÉ ZÁBAVY POD ČEPICÍ

Kontaktní informace:

Najdete nás i na facebooku:

Kladské pomezí, 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
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pracovní sešit A5

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:
Park Aloise Jiráska – nachází se za rodným domkem. Vyvěrají tu dva minerální
prameny Hronovka a Regnerka s alkalicko-železitou vodou
Interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí – v centru Hronova vzniklo
zábavně vzdělávací centrum pro děti i dospělé. Připravuje stálé i proměnlivé kratší
výstavy. Je místem úžasného poznávání a tvoření
Skalákova studánka v Maternici – v údolí potoka Zbečník se nachází studánka
opředená pověstmi. Její okolí zdobí svaté obrázky a křížky, poděkování místních
obyvatel za ochranu před epidemií cholery
Rozhledna Na Signálu – 29 metrů vysoká rozhledna skýtající úchvatné pohledy
na Stolové hory v nedalekém Polsku se nachází nad obcí Horní Radechová

