ZNOJEMSKO - PODYJÍ

NOVINKA

3 denní autobusový výlet na Jižní Moravu do oblasti Národního parku – Podyjí
uprostřed babího léta a v období burčáku. Individuální pěší turistika v tomto nádherném
koutě přírody. Znojemsko je pradávnou kulturní krajinou. Starobylé královské Znojmo
na strategické stezce z Čech do Rakous si dodnes
zachovala jedinečnou nezaměnitelnou atmosféru
provinčního centra. Slunné vinohrady, národní
park Podyjí, město Znojmo, Vranovská přehrada a
několik hradů a zámků – to je jen malý výběr z
lákavých cílů na Znojemsku. Obdivujte půvaby
nejmenšího národního parku České republiky se
skalnatými i zalesněnými svahy, vřesovišti,
unikátními lesostepmi a hustou sítí značených
turistických cest a cyklostezek. Prozkoumejte také znojemské historické podzemí, vůbec nejrozsáhlejší
labyrint podzemních chodeb v Česku. Pravým rájem pro volné dny je Vranovská přehrada a okolní hrady a
zámky – zříceniny hradů Cornštejn a Nový Hrádek, hrad Bítov vyzdobený iluzivními malbami s unikátní
sbírkou vycpaných psů nebo romantický zámek ve Vranově nad Dyjí. Kdo má rád víno, ten by se měl vydat na
jedinečné putování přes vinice a vinné sklepy, třeba do
Křížového sklepa v Příměticích, na vinici Šobes, k
romantickému hrádku Lampelberg, do Hnanic anebo na
Havranické vřesoviště; tam všude na vás v létě čekají
vinařské ochutnávkové stánky. Národní park Podyjí je
ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě
zalesněné krajině jihozápadní Moravy vedoucí podél 40 km
dlouhého údolí řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a
Znojmem. Na rakouské straně navazuje na park Nationalpark
Thayatal.
Ubytování: Privát Bohemia https://www.bohemia-privat.cz/cs nabízí příjemné ubytování v rodinném prostředí
s domácí kuchyní a vinným sklípkem. Nachází se v Šatově, v malebné krajině Podyjí, nedaleko atraktivních
turistických cílů NP Podyjí. K dispozici jsou útulné pokoje, nebo apartmány s vlastním sociálním zařízením a
sprchovým koutem, TV+SAT + WIFI, hřiště. Zdarma k dispozici venkovní bazén s nočním osvětlením Po
domluvě možnost návštěvy vinného sklípku přímo pod penzionem. Večer můžete klidně zůstat relaxovat u
bazénu nebo pod pergolou na zahrádce a vybrat si z vinného sklípku přímo pod penzionem vynikající vína
rodinného Vinařství Laurent Šatov.
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetového stolu a servírovaná večeře je zajištěna každý den v
jídelně, kde můžete ochutnat nespočet dobrůtek z domácí kuchyně, dát si skleničku stáčeného vína, pivo,
nealkoholické nápoje a mnoho dalšího. Můžete využít také venkovní zahrádku.
Pohodová nenáročná pěší turistika s možností využití doprovodného busu.
Doporučená výbava pro turisty: turistická obuv a oblečení vhodné do terénu.
Doprava: klimatizovaným busem. Stravování: polopenze.

Termín a cena: 3.9. – 5.9. 2021

2 700 Kč / děti do 15 let sleva 20% /
V ceně je zahrnuto: Doprava klimatizovaným autobusem. Ubytování 2x nocleh v penzionu s polopenzí,
informační a propagační materiály. Pojištění proti úpadku CK.

Program: 1.den – pátek: odpoledne odjezd z Jeseníku do obce Šatov / možnost nástupu po trase dle
domluvy /, ubytování v penzionu, večeře. 2.den – sobota: po snídani busem do vyhlášené vinařské vesnice
Hnanice, prohlídka sklepů ve Sklepní ulici s možností degustace. Kolem kaple sv. Hubert do údolí Dyje, přes
lávku do oblasti vinice Šobes. Na úbočí skalního ostrohu v meandru řeky Dyje leží vinice, odborníky řazená
mezi deset nejkvalitnějších evropských vinařských poloh. V letních měsících
můžete přímo na vinici ochutnat místní vína. Za své vynikající vlastnosti
vděčí šobeské víno právě ideální poloze vinice, ležící v nižší nadmořské
výšce na prosluněném jižním svahu, chráněném ze severozápadu i
severovýchodu proti větrům. Pravěké hradiště zde bylo v době bronzové,
osídlení i v čase Keltů a v době římské. Již ve Středověku byla lokalita
využívaná k pěstování vinné révy. V 19. století bylo víno známé pro svou
kvalitu, a tak není divu, že bylo dodáváno i na císařský dvůr a do vídeňských
restaurací. Dále vyhlídka Devět mlýnů, kde podél řeky Dyje stávala řada
devíti mlýnů. Ještě za první republiky sloužily letním hostům, ten největší byl přestavěn na hotel. Zanikly za
komunistického režimu, kdy se z Podyjí stalo přísně střežené vojenské pásmo. Přes nádhernou vyhlídku Na
skále u Hnanic zpět na místo ubytování / 14 km /. 3.den – neděle: busem do další vyhlášené vinařské vesničky
Havraníky, vyhlídkové místo Cyril a Metoděj a dále nádhernou turistickou trasou s dalekými výhledy přes obce
Popice a Konice do Znojma. Po cestě rozhledna Špalkova vyhlídka. Na závěr výletu prohlídka města Znojmo /
8 km /. Město s královskou pověstí a impozantní polohou nad řekou Dyjí je zároveň centrem Znojemské
vinařské podoblasti. Historické jádro s četnými kostely, obklopené fragmenty středověkých hradeb, si
uchovalo renesanční styl; je plné křivolakých uliček, romantických vyhlídek a půvabných zákoutí. Historické
centrum města s vyhlídkou do údolí Dyje vás okouzlí. Je to ta pravá tečka na závěr tohoto víkendu.
Odpoledne odjezd zpět do Jeseníku, návrat ve večerních hodinách.

Poznámka: za změnu programu jsou považovány objektivní podmínky, které mohou nastat v závislosti na změně počasí, dopravní
situaci, úrazu, onemocnění nebo dalších mimořádných případech především s ohledem na bezpečnost účastníků. Změna pořadí
naplánovaných dnů se nepovažuje za změnu programu.
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