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RYBÍ
SPECIALITY

150 cm (130 cm)

FISCHSPEZIALITATEN
FISH SPEZIALITIES
denně: 10.30–24.00

tradiční rodinná rybí restaurace

15 × 15 cm

Dvojpole

free walking tour
join us every day at 10:30 am & 2 pm
tours start infront of infocentrum on the main square

look for red umbrella and guide
with red shirt with wiseman logo
tours are based on tips. you decide how much you want to tip.
you will see both parts of the town, castle, garden… – all the best krumlov sights

activity 

1 in Cesky krumlov

„The best introduction to the city is a FREE tour“
lonely planet: europe on a shoestring

tripadvisor data from July 2014

30 × 15 cm

210 cm (180 cm)

Mapový informační systém jižní Čechy – soubor velkoplošných mapových a informačních panelů na turisticky
frekventovaných místech celého regionu (autobusové a vlakové zastávky, cyklo i turistické stezky, centra měst
a obcí, parkoviště, památkové objekty, hraniční přechody apod). Mapy jsou doplněné dalšími obrazovými či textovými
informacemi. Cílem systému je usnadnění orientace návštěvníků, prezentace regionu a nabídka turistických produktů
a služeb.

Jednotlivé regiony – 143 lokalit, 165 tabulí
• Šumava – Lipensko | 22 lokalit
• Šumava – Prachaticko | 21 lokalit
• Českobudějovicko | 21 lokalit
• Třeboňsko | 21 lokalit
• Jindřichohradecko | 14 lokalit
• Písecko – Strakonicko | 10 lokalit
• Táborsko | 13 lokalit
• Novohradsko | 11 lokalit
• Český Krumlov | 11 lokalit

počet lokalit

běžná cena

speciální nabídka

25
50
100
143

25 000 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč
143 000 Kč

15 000 Kč
25 000 Kč
47 000 Kč
62 920 Kč

Cena zahrnuje grafické zpracování, výrobu samolepek a výlep na mapy.
Ceny jsou bez DPH 21 %.
Doba výlepu je na 12 měsíců / 1 pole 15 × 15 cm.
Platí od 1. 1. 2017

Projekt je podporován Jihočeskou centrálou cestovního ruchu.

Technická specifikace:

Měřítko map: 1 : 30 000 až 1 : 40 000, formát map: 210 × 150 cm nebo 180 × 130 cm
nosná deska: hliníková deska 4 mm, tisk: plnobarevný + UV laminace, konstrukce: kovový nebo dřevěný stojan
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UKÁZKY MAPOVÝCH NOSIČŮ

Informační panel jednostranný | oboustranný

Informační panel jednostranný | oboustranný

Informační panel jednostranný

Informační panel jednostranný (interier)

Dvojstěnný informační panel

Trojstěnný informační panel

Trojstěnný informační panel (kov)

Trojstěnný informační panel (dřevo)

