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CYKLOVÝLETY
S ČESKÝM ROZHLASEM BRNO
PO MORAVSKÝCH VINAŘSKÝCH STEZKÁCH

13. 6. 2009 Židlochovice
Otevírání sezóny na Moravských vinařských stezkách
Každoroční cyklistická akce pro veřejnost na Moravských vinařských
stezkách. Letos v severní části Velkopavlovické a Znojemské vinařské
podoblasti. Start i cíl v Židlochovicích, trasy vhodné i pro méně zdatné cyklisty
a rodiny s dětmi. Na místě doprovodný kulturní program, ceny pro účastníky,
občerstvení, prezentace. Podrobnosti před akcí na www.rozhlas.cz/brno
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ČESKÝ ROZHLAS BRNO A NADACE PARTNERSTVÍ VÁS DÁLE ZVOU

FESTIVAL OTEVŘENÝCH SKLEPŮ 2009
Jaro 2009 20.—21.března Velkopavlovická vinařská podoblast
Léto 2009 19.—20. června Slovácká vinařská podoblast
Podzim 2009 18.—19.září Mikulovská vinařská podoblast
Zima 2009 20.—21.listopad Znojemská vinařská podoblast
Festival otevřených sklepů – čtyři vrcholy vinařské turistiky, pro každou sezónu v jedné
z vinařských podoblastí Moravy. Jedinečná příležitost navštívit pokaždé více jak 50 sklepů
v několika sousedních obcích. Info na www.otevrenesklepy.cz

CYKLISTICKÉ VÝLETY NA VINAŘSKÝCH STEZKÁCH
☞ 18. dubna Den Země mezi vinohrady

První výlet sezóny na Moravských vinařských stezkách hostí už tradičně Uherskohradišsko.

☞ 22.—24. května Na kole krajem památek a vína I.
(Vinařské stezky na Slovácku) Propagační jízda vinařskou krajinou a sklepními uličkami,
kde se zastavil čas. Třidenní putování kopcovitou krajinou podhůří Chřibů i rovinami
žírného Podluží po vinařských stezkách malovaného Slovácka.

☞ 5.—6. července Na kole krajem, kudy prošel Pán Bůh
Dvoudenní expedice atraktivními cyklistickými terény požehnanou krajinou
Velkopavlovicka.

☞ 24.—26. července Na kole krajem památek a vína II.
(Vinařské stezky na Znojemsku) Poznejte s námi vinorodou Moravu a více než tisíc kilometrů
vinařských stezek. Hostitelem druhého putování v roce 2009 je Znojemsko — od kamenných
zdí královského města Znojma mezi poli a vinicemi po Znojemské a Moravské vinné stezce.

☞ 12.—13. září Le Tour de Burčák

Tradiční cyklojízda mezi vinnými keři obtěžkanými dozrávající úrodou v podhůří Bílých
Karpat v okolí Strážnice. Pro milovníky vína a slováckého folklóru spojeno se Strážnickým
vinobraním.

☞ 3. října Zavírání sezóny na vinařských stezkách
(Na kole mezi vinohrady) Závěrečný výlet sezóny na vinařských stezkách za poznáním
vinařství, vinic a památek Uherskohradišska.
Další informace o všech akcích na www.vinarske.stezky.cz

