Znojmo a Podyjí
termín: 14. – 18. červen

Cena: 5. 950 Kč
Sleva do 31.1. 2020 - 300 Kč

Nechte se unést chutěmi, které vám Znojmo nabízí. Nejsou to jen víno, pivo a okurky,
jež ho činí známým a dodávají mu na své jedinečnosti. Znojmo je především místem,
kde na vás dýchne historie. Poznejte jeho romantická zákoutí, jeden z největších podzemních labyrintů ve střední
Evropě nebo řadu dalších významných památek.
Okouzlí vás i okolní příroda a úrodné vinice v okolí města. Národní park Podyjí se rozkládá na ploše pouhých 14 ha,
může se však pochlubit ojedinělými scenériemi. Impozantní skalní útvary, těžko prostupné strže, lesostepi a louky
v nivě meandrující řeky Dyje. Ta je jakousi osou a zároveň duší celého území, který díky minimálním zásahům
člověka oplývá pestrou paletou rostlin a živočichů.
Program zájezdu
1. den: odjezd v ranních hodinách. Odpoledne prohlídka Znojma s místním průvodcem. Ubytování.
2. den: Čížov – Hardegg. Vedle budovy informačního střediska se nachází zbytky tzv. „železné opony“ – jediný
památník tohoto druhu na území Jižní Moravy. Vycházka k Hardeggské vyhlídce - mimořádný pohled do údolí Dyje
a na město Hardegg. Původní vyhlídkový altánek z roku 1885 se nazýval Luitgardinou vyhlídkou. Později zpustl a byl
zcela zničen. Altánek byl rekonstruován Rakouským klubem turistů a v roce 1990 byl jako dar předán tehdejší Správě
CHKO Podyjí. Pod vyhlídkou jsou výrazné skalní amfiteátry s chráněnými druhy rostlin a živočichů.Zpět do Čížova,
celkem 6 km. Dále můžete pokračovat k pěšímu přechodu do Rakouska, zpět do Čížova, celkem 9 km. Cesta k hradu
Hardeggu je již jen 1 km, celková trasa 11km, 4 hodiny.
Odpoledne zastávka ve Znojmě, podle zájmu prohlídka hradu, rotundy, případně projížďka vláčkem.
3. den: Šatov - vinařská obec ve Znojemské vinařské podoblasti, prohlídka Malovaného sklepa. Vycházka
k vinohradům – 4km. Hnanice – visuté lávky přes Dyji, vinice Šobes - tuto vinici zde údajně vysadili už římští
legionáři. Víno z této vinice putovalo na stoly českých králů a knížat, ale také na císařské stoly ve Vídni.
Šobes z cesty vedoucí po jeho hřebeni je pěkný výhled na obě strany hřbetu do údolí Dyje a lokalitu Devět mlýnů. Trasa
5 km. Degustace ve sklípku.
4. den: Nový Hrádek – prohlídka s průvodcem. Na plošině zříceniny se návštěvníkům naskýtá jedna z nejkrásnějších
vyhlídek na Dyji mohutně meandrující kolem našeho Ostrohu a rakouského Umlaufbergu. Reliéf krajiny vytváří dojem
tří řek tekoucích okolo hradu. Komplex zříceniny se skládá ze dvou hradů: staršího zadního hradu a mladšího předního
hradu, který je více zachovalý. Celkem 6 km. Odpoledne Znojmo – Loucký klášter…
5. den: ukončení pobytu. Cestou prohlídka zámku Vranov nad Dyjí. Prohlídkový okruh vás zavede do
nejhonosnějších interiérů a seznámí s historií hraběcího rodu Althannů, kteří iniciovali velkolepou vrcholně barokní
přestavbu i klasicistní úpravy zámku v 17. a 18. století. Vranovská přehrada z hráze je zajímavý pohled na přehradní
jezero. Bude-li jezdit loď, projedeme se po přehradě. Návrat ve večerních hodinách.
V ceně: pojištění na storno zájezdu, doprava, 4x ubytování v penzionu
stravování 4x polopenze, průvodce.

Sleva do 31.1. 2020 - 300 Kč.
Sleva platí pro 1. a 2. osobu na pevném lůžku.
Úhrada zálohy jen 1.000Kč.
Doplatek zálohy do 50% ceny zájezdu do 15.3.2020, doplatek zájezdu měsíc před odjezdem.

důležité informace
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky, plavby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „cena zahrnuje“.
V ceně zájezdů po ČR je pojištění na storno zájezdu. Nemusíte tak mít obavy, že při brzkém uhrazení zálohy, v případě nemoci,
přijdete o peníze.
Ubytování: přihlásí li se na zájezd lichý klient /klientka/, může si připlatit 1 lůžkový pokoj, je li ho možné jej zajistit, sdělí CK cenu na
konkrétní zájezd. Nechce li lichý klient připlácet za 1 lůžkový pokoj, zaplatí cenu za 2 lůžkový pokoj a bude ubytován s osobami
stejného pohlaví na 2 nebo 3. lůžkovém pokoji, podle toho, zda se sejde lichý nebo sudý počet samostatných klientů..

Místa v autobuse obsazujeme podle došlých smluv od přední části autobusu.Máte li svoje oblíbené sedadlo můžete si za příplatek
100 Kč zakoupit místenku.
Odjezdy na trase: Trutnov, Dvůr Králové n/L., Jaroměř, Č. Kostelec, Náchod, Hradec Králové, dále po trase ve směru jízdy.
Pokud je z nástupního místa odjezd jen do 6 klientů může být doprava zajištěna i svozovým autem, vlakem či autobusovou linkou.

Pořadatel zájezdu: cestovní kancelář LADA

