
ILUSTROVANÁ
MAPA
Nabídka inzertních ploch

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

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

BONUSY K TÉTO PREZENTACI

•  stanete se  distribučním místem razítek

•  v ceně inzerce je i propagace na sociálních sítích

•  získáte prostor pro uvedení Vašeho kontaktu   

•  také na přední straně mapy (pouze v případě,  

že budete distribučním místem) 

•  v rámci inzertní plochy uvedeme logo Vaší firmy

•  obdržíte 100 ks ilustrovaných map 

•  propagace v bulletinu „Léto s toulavým baťohem 

zasílaném na cca 1 000 adres

CENA 

•  7.500,- Kč včetně DPH 

•  6.500,- Kč včetně DPH zvýhodněná cena pro členy 

Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s. 

mapa DL

Kontaktní informace:

Kladské pomezí, o.p.s.
Karlovo nám. 179, CZ - 547 01 Náchod
Tel.: +420 725 972 033
e-mail: info@kladskepomezi.cz

www.toulavybatoh.cz

Najdete nás i na facebooku:

www.facebook.com/
kladskepomezi

NÁŠ TIP!

PevNosT Josefov 
– BasTIoN No. I a Podzemí
Okružní 34, 511 02 Jaroměř
+420 735 759 614, info@pevnostjosefov.cz
www.pevnostjosefov.cz

duben, říjen: so–ne, svátky od 9.00 do 17.00
květen, červen, září: denně mimo pondělí, svátky od 9.00 do 17.00
červenec–srpen: denně od 9.00 do 18.00

Bastion No. I a podzemí je jeden z obranných objektů pevnosti Josefov, 
ze kterého se můžete vydat na cestu do legendárních podzemích 
chodeb a seznámit se s důmyslným obranným systémem pevnosti. 
Dále si můžete prohlédnou okolní obranné prvky z hradebního valu 
nebo na sebe nechat zapůsobit barokní sochy Matyáše Bernarda 
Brauna ve zdejším lapidáriu.

daLŠí zaJímavosTI

První vojensko-historické muzeum m. frosta – v muzeu jsou k vidění vojenské uniformy, zbraně 
a jiné předměty z historicko-válečného období z celého světa. Stálá historická expozice Městského 
muzea Jaroměř – expozice muzea přibližuje historii souměstí Jaroměře a Josefova. muzeum 
magie – ucelený areál věnovaný magii, kouzlům, záhadám i umění. Železniční muzeum Výtopna – 
obrovské parní lokomotivy pocházející z 19. století a další exponáty nadchnou nejen milovníky techniky. 
Muzeum motocyklů a hraček Šestajovice – české silniční i sportovní motocykly, expozice 
„Panenky a kočárky našich babiček“. Ptačí park Josefovské louky – nachází se poblíž Josefovské 
pevnosti u Jaroměře, je zde 5 km stezek v mokřadní přírodě. Najdete tu informační cedule a uvidíte 
polodivoké koně i různorodé ptactvo.

Hráli jste si rádi na vojáky? Tak si budete připadat při prohlídce pevnosti 
Josefov, kterou založil císař Josef II. Do ruky dostanete malou lucerničku 
a část podzemních chodeb budete prozkoumávat i potmě! Předtím se však 
ještě zastavte ve 110 let staré výtopně, kde si prohlédnete lokomotivy z dob, 
kdy železnici ještě vládla pára.

Za císařpánem do pevnostního města
JAROMĚŘ


