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Vánoční dárek ze Znojemska 
zakoupíte ve Vánočním dárkovém okénku 

ZnojmoRegionu (Obroková 2/10, Znojmo)  

každou adventní středu  
(2., 9., 16. a 23. prosince 2020) 

vždy od 9 do 19 hod. 

Nákupem podpoříte regionální výrobce  

a turistické služby Znojemska a Podyjí. 

 

 

EXCALIBUR CITY 
• Dárkový poukaz v hodnotě = 250 Kč na nákupy v obchodně zábavním centru Excalibur City,  

a to včetně Merlinova dětského světa a Muzea Terra Technica (platnost do 31. 12. 2021). 

DODAVATEL: EXCALIBUR CITY s.r.o., Chvalovice 183, 669 02 Znojmo  

Tel.: +420 515 206 301, E-mail: info@excaliburcity.com, www.excaliburcity.com  

 

Excalibur City je jedno z největších nákupních a zábavních center v České republice v těsném sousedství 

česko-rakouského hraničního přechodu Chvalovice-Hatě.  
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Merlinův dětský svět (Merlin´s KinderWelt) spojuje 

herní prvky na zemi, ve vzduchu a ve vodě, a to 

poutavou formou venkovních i interiérových 

atrakcí. Nechybí zde ani velké dopravní hřiště či 

motokáry anebo obrovské lanové centrum 

s několika úrovněmi náročností. Celkem zde 

napočítáte více než 200 atrakcí, na kterých mohou 

řádit nejen děti, ale i jejich rodiče.  

 

 

Muzeum Terra Technica s největší soukromou 

sbírkou mechanických, elektrických  

a elektronických hudebních a zábavních přístrojů 

na světě. Na své si zde, na ploše 8.500 m2, 

přijdou všichni fanoušci pinballů a jukeboxů, 

filmových legend, ale i milovníci videoher či 

automobilových veteránů. Exponátů je zde více 

než 2.000, z toho na 850 hudebních jukeboxů  

a přibližně 250 flipperů a pinballů. Cesta časem 

tu začíná rokem 1880 a k vidění je tu např.  

i originální Batmobil z filmů o Batmanovi nebo 

limuzína Chrysler, kterou vlastnil Stan Laurel – 

ten štíhlejší z populární dvojice komiků Laurel & Hardy.  
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