
Expedici Avarom 2
22. – 24. 5. 2020

OÚ a SDH Nevolice 
Vás zvou na:



Program:

Pátek 22.5.     

➢ odjezd z točny v 6:30 hod.

➢ Trasa: 

Nevolice – České Budějovice (připojí se 4 účastníci) – Jindřichův Hradec – Dukovany – Dalešice – Horní Věstonice



Cestou načerpáme energii v jaderné elektrárně Dukovany 

➢Exkurze je domluvena na 13.00 hodin, 

trvání cca. 1,5 hod., vstup ZDARMA

➢Oběd zajištěn v pivovaru Dalešice od 15.00 hod, výběr ze 2 jídel, menu za 149,- Kč       

možnost prohlídky – individuálně

➢Odjezd kolem 17.00 hod.

➢ Kolem 18.00 hod. bychom mohli dorazit do Horní Věstonice

➢ Ubytování v penzionu - 3, 4, 5-ti lůžkové pokoje
součástí každého apartmánu je vybavená kuchyňka a WC se sprchovým koutem

Rozdělení účastníků zájezdu na pokoje – vedoucí zájezdu pí. Čadková

➢ 19:00 – prohlídka vinařství p. Moravčíka http://www.moravcikovavina.cz/

➢ Degustace – cca. 2,5 hod.

včetně studeného rautu, 1,5 l vína/os.

➢ Posezení ve sklepě

čas neomezen, dle chuti, nálady a co kdo vydrží ☺

Tady už to 

známe ☺

http://www.moravcikovavina.cz/


Sobota 23.5.    návštěva  zámku Lednice, odpoledne strávíme ve Valticích

➢ snídaně – individuálně, nejlépe s sebou, na penzionu jsou 
kuchyňky

➢ 10.00 odjezd směr Lednice

➢ 11.15 zamluvena prohlídka na zámku Lednice – základní okruh, 
reprezentační sály, cena/os.: 210,- Kč (senioři 150,- kč)

další možnosti: zámecký park, skleník, minaret, Janův hrad atd.

➢ kolem 14. hod odjezd do Valtic

Valtice - individuální program – možnosti:

➢ Městský památkový okruh

➢ Zámek Valtice, Belveder, Dianin chrám, 

Kolonáda

➢ Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

➢ Městské muzeum Valtice, 

národní zemědělské muzeum Valtice

➢ Bylinková zahrada

➢ Naučná vinařská stezka Valtice

https://www.amazingczechia.com/wp-content/uploads/2018/04/lednice-valtice-08xm.jpg


Sobota 23.5.      další zajímavosti ve Valticích
➢ Valtické podzemí

Podzemní město vína - unikátní labyrint obnovených částí 

historických vinných sklepů vzájemně propojených v celkové 

délce 900 m. Labyrint tvoří celkem 13 zrekonstruovaných sklepů. 

Vznik sklepů je datován až k roku 1289 v souvislosti se založením 

kláštera minoritů.

➢ Salón vín České republiky – zámecký sklep

Salon vín ČR je umístěn ve sklepích zámku Valtice a 

představuje celoročně otevřenou degustační expozici 

nejvyšší Národní soutěže vín, která zastřešuje systém 

nominačních podoblastních soutěží vín.

➢ Vinařská stezka

Vinařská naučná stezka Valtice je jednou z vinařských 

naučných stezek na Moravě. Vede především vinicemi u 

Valtic. Její celková délka je cca 5 km a na trase se nachází 

19 zastavení ve třech světových jazycích.

➢ Odpoledne na náměstí

Historické odpoledne 

100. výročí 

připojení Valticka

Oběd a večeře individuálně – mohu dát nějaké tipy

Čas odjezdu na ubytování k panu Moravčíkovi -

domluvíme na místě

http://valticke-podzemi.sklepymoravy.cz/
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/kolonada-na-reistne


Neděle 24.5. den návratu    zastávka v Jindřichově Hradci

➢ Odpoledne se zastavíme v Jindřichově Hradci
cesta trvá cca. 3 hod., individuální program, 

domluvíme se na době odjezdu

➢ snídaně – individuálně, jako v sobotu, nezapomeneme nakoupit víno domů ☺

➢ po 10. hod. odjezd 

➢ Návrat do Nevolic: mezi 18 – 19. hod.

Jak se přihlásit na zájezd:

Anna Čadková - vedoucí

Nevolice 23

Tel: 722 916 686

E-mail:  cvprint@seznam.cz

Bude vybírána nevratná záloha ve výši 2.000,- Kč na osobu. ☺ Zdrávi došli  ☺

https://www.zamek-jindrichuvhradec.cz/cs/fotogalerie
https://www.obrazky.cz/?q=jind%C5%99ich%C5%AFv+hradec&url=https://boretinskystatek.cz/media/okoli/FOTO_JINDRICHUV_HRADEC.jpg&imageId=69811724360581f8&data=lgLEELMKvK0okwS9YoXa_HSp19XEMMDbItpw4-hfcXr_nzk5oWnMACiEszhRIiCsNbXrMSKFpvW7Ol0ijY-cule-9UrRgM5eTaOdxALlJZPEAkVWxAI_wcQCDnU%3D
https://email.tiscali.cz/messageCompose?emailTo=Y3ZwcmludEBzZXpuYW0uY3o
https://thumbs.dreamstime.com/b/jindrichuv-hradec-panoramic-cityscape-vajgar-pond-foreground-sunset-czech-republic-166847766.jpg

