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Vánoční dárek ze Znojemska 
zakoupíte ve Vánoční dárkové kanceláři 

ZnojmoRegionu (Obroková 2/10, Znojmo)  

každý adventní čtvrtek  
(2., 9., 16. a 23. prosince 2021) 

vždy od 11 do 19 hod. 

Nákupem podpoříte regionální výrobce  

a turistické služby ze Znojemska a Podyjí 

 

 

PENZION ALMA POPICE 
• KNIHA Chlapec od řeky    =58 Kč 

• KNIHA Znojemská trilogie    =92 Kč 

• KNIHA o kajutě neboli Charakteristiky národů  =115 Kč 

• KNIHA Záhrobní dluh    =230 Kč 

• Poukaz na víkendový pobyt pro 2 osoby   =2.700 Kč 

• Poukaz na víkendový pobyt pro rodinu   =4.000 Kč 

• Poukaz na týdenní dovolenou pro 2 osoby   =8.500 Kč 

• Poukaz na týdenní dovolenou pro rodinu  =13.300 Kč 

 

 

DODAVATEL: Penzion ALMA  

Popice 93, 669 02 Znojmo-Popice 

Mobil: 724 009 055 

E-mail: penzion-alma@centrum.cz  

www.penzion-alma.cz  

 

 

Rodinný penzion ALMA s ovčí farmou stojící na hranici Národního parku Podyjí nabízí nejen klid  

a soukromí, ale i odpočinek u vína a v čisté přírodě. Předností penzionu je kromě krásné přírody  

a úrodných vinic také blízkost řady značených turistických i cyklistických stezek a dobrá dostupnost jak 

města Znojma (do centra jen 6 km), tak Rakouska (hraniční přechod Hnanice cca 7 km). 

http://www.znojmoregion.cz/
http://www.penzion-alma.cz/
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Pobyt si zde můžete užít v komfortních apartmánech (celková kapacita penzionu je 20 osob). Každý má 

vlastní koupelnu s WC a sprchou, je vybaven ledničkou a TV. Samozřejmostí je Wi-Fi. Hostům se zde 

nabízí i společenská místnost, kuchyně, terasa, gril, venkovní posezení, udírna, ale i vinotéky s nabídkou 

místních kvalitních vín. Prohřát se tu můžete v klasické finské sauně a pro sportovní vyžití je u penzionu 

prostor pro pétanque, badminton či míčové hry. Nechybí ani uzamykatelná kolárna – cykloturistika mezi 

prosluněnými a úrodnými vinicemi nebo v sousedním Národním parku Podyjí je totiž zdejším hlavním 

lákadlem. A k tomu i blízkost královského města 

Znojma – historického, turistického, kulturního, 

obchodního i dopravního centra regionu.  

Penzion ALMA stojí na okraji Popic – dnes předměstí 

Znojma, které jsou známy především jako vinařská 

obec. První zmínky o zdejším vinařství pocházejí už  

ze 13. století. Malebnost starobylé vísky dodnes 

dokreslují desítky původních vinných sklepů kopaných 

v pískovci. A místní lahodné víno můžete při zdejším 

pobytu sami ochutnat.  

Dárkové poukazy jsou přizpůsobeny jak párům, tak 

rodinám s dětmi, a na výběr je vždy varianta 

víkendového nebo týdenního pobytu.  

Znojemské Popice jsou také spojeny se jménem novináře a spisovatele Charlese Sealsfielda (vlastním 

jménem Karl Anton Postl). V centru obce naleznete jeho rodný dům, kde dnes sídlí muzeum a knihovna 

věnované jeho památce. Počátkem 19. století procestoval Ameriku a proslavil se romány z „divokého 

západu“. Nedaleko Popic je také jedna z nejkrásnějších přírodních vyhlídek Národního parku Podyjí, 

která nese jeho jméno: Sealsfieldův kámen.  

A právě knihy Charlese Sealsfielda anebo 

knihy o něm jsou další vánoční dárkovou 

nabídkou. Jeho dobrodružný román  

„Nathan, předák squatterů aneb Záhrobní 

dluh“ vyšel poprvé roku 1837. Jeho další 

román „Kniha o kajutě neboli Charakteristiky 

národů“ zavede milovníky napínavého 

dobrodružství do Texasu.  

Naopak o Charlesi Sealsfieldovi a jeho 

pestrém životě pojednává knížka Rudolfa 

Krautschneidera „Chlapec od řeky“. Stejný 

autor je pak podepsán i pod knížkou 

„Znojemská trilogie“. 

http://www.znojmoregion.cz/

