nám. K. V. Raise 160, 507 81 Lázně Bělohrad
tel.: 493 792 520, mobil: 605 337 570, HOTLINE 24: 603 164 558

e-mail: hoska-tour@hoska-tour.cz, lubomir.hoska@hoska-tour.cz

Upřesněné pokyny k zájezdu č. 440/17

Návštěvníci přijíždějí do Znojma nejen za vínem a burčákem, ale také za výborným kulturním
programem. Hlavní postavou vinobraní je Jan Lucemburský. Ten přijíždí s chotí a dvořany ve
slavném průvodu. Návštěvníky čeká originální program.
Odjezd: pátek 15. 9. 2017.
Nástupní místa: Jičín, autobusové nádraží 5.00 hodin (přistavení 4.45 hodin), Stará Paka, vlakové nádraží 5.40
hodin, Nová Paka, autobusové nádraží 6.00 hodin, Lázně Bělohrad, kancelář CK 6.30 hodin, Hořice, autobusové
nádraží 6.45 hodin, Hradec Králové, vlakové nádraží – stanoviště I. 7.30 hodin.
Všichni účastníci by měli ve vlastním zájmu oznámit místo nástupu. V případě, že na některé nástupní místo nebudeme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vynechat.
Návrat: neděle 17. 9. 2017. Předpokládaný příjezd do cílového místa ve 20.00 hodin.
Přeprava: klimatizovaným autobusem Arriva, a.s.
Pojištění: cestovní kancelář je ze zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny Union, a.s.
Cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), prostřednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení, stornopoplatků, úrazu a ztrátu zavazadel za celkovou částku 30,Kč.
V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravotního
pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována.
Ubytování: penzion na Vranovské přehradě (nedaleko hráze), především dvoulůžkové pokoje včetně příslušenství.
Stravování: snídaně formou bufetového stolu. Večeře individuálně. Druhý den večeře na vinobraní.
Vybavení: běžné pro poznávací zájezd s lehkou pěší turistikou.
Vstupné na vinobraní: 290,- Kč.
Program
1.den: odjezd v ranních hodinách, přesun na jižní Moravu.
JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU – barokní zámek patří mezi nejmohutnější stavby v Evropě, možnost prohlídky. ROZHLEDNA ANIČKA – křížová cesta, vyhlídka. JEVIŠOVICE – městská památková zóna, zámek. BOSKOVŠTEJN – tvrz, muzeum jízdních kol. VRANOVSKÁ PŘEHRADA – rekreační oblast s mnoha památkami.
2.den:
VR. PŘEHRADA (HRÁZ) – vycházka na vyhlídku. VRANOV NAD DYJÍ – dominantou městečka je mohutný
zámek, který byl vybudován na vysoké skále. Možnost prohlídky. ČÍŽOV – pohraniční zátarasy. HRADIŠTĚ –
klášter, vyhlídka. ZNOJMO – historické památky, svérázná vinařská oblast.
Odpoledne pobyt na historickém vinobraní. Večer bude zajištěn odvoz účastníků na ubytování
3.den:
CORNŠTEJN – romantická zřícenina hradu s vyhlídkou. BÍTOV – jeden z našich nejstarších hradů, vyhlídky na
přehradu, možnost prohlídky. ROZHLEDNA RUMBURAK – nová rozhledna s pěkným výhledem. MORAVSKÉ
BUDĚJOVICE – dominantou města je chrám sv. Jiljí, zámek, kaple sv. Michala.

PROGRAM NA VINOBRANÍ SOBOTA 16.9.2017
Masarykovo náměstí
11.00 Peter Aristone
13:00 Mňága a Žďorp
14:30 Příchod krále Jana Lucemburského s průvodem – historická scéna
16:00 Ewa Farna
17:30 Inflagranti a Pepa Vojtek
19:00 Vašo Patejdl
21:00 Vojtěch Dyk & B-SIDE BAND, bandleader Josef Buchta
22:00 Slavnostní komponovaný ohňostroj
Horní náměstí
11:00
Big Band ZUŠ Znojmo
12:30

Šarivari Swing Band

15:00

Cimbálová muzika Antonína Stehlíka

17:00

Rocková Lucrezia Borgia

19:00

Onkels

20:45

Yo Yo Band

Na Káře
15:00 Phoenix
17:00 Circus Brothers
20:30 Mucha
Václavské náměstí
10:00 Skupina Honorata – zahajovací turnaj
11:00 Divadlo bez střechy – Příběh ze středověku
12:00 In flamenus – fakír a tanečnice
15:30 Angel´s Tribe – orientální tanečnice
16:00 Družina Bravo - Strážce trůnu
17:00 Animata Dance – taneční vystoupení
18:00 Skupina Honorata – rytířské klání
19:00 Skupina historického šermu Přemyslovci – příběh o princezně
20:00 Hudba Holba a Fiburo
Mikulášské náměstí
10:00 Skupina šermířů Herold – zahajovací turnaj
11:00 Historická hudba Arcus
12:00 Dobová hudba Lucrezia Borgia – středověká hudba
15:30 Divadlo bez střechy – Příběh ze středověku
16:00 Kejklíř Jonáš – kejklířské vystoupení
17:00 Skupina Merlet – rytířské klání
18:00 Skupina Herold – bubenické a praporečnické vystoupení

19:00 Animata Dance – taneční vystoupení
20:00 Historická hudba Arcus – historická hudba a In flamenus
21:00 Gnomus – večerní koncert legendární středověké skupiny
Vinný trh (Slepičí trh)
Ochutnávka vín vinařů Znojemské vinařské podoblasti a Rakouska formou pochůzkové degustace, občerstvení
k vínu, cimbálové muziky.
12:00 – 13:00 Cimbálová muzika Vinohrádek, Znojmo
13:00 – 14:00 Cimbálová muzika Veltlínek, Znojmo
14:00 – 18:00 Cimbálová muzika Denár, Znojmo
18:00 – 22:00 Neoveská cimbálová muzika, Moravská Nová Ves
Kolbiště (Horní park)
11:00 Divadelní a kaskadérská společnost Štvanci, rytířské jezdecké turnaje
16:00 Sokolnictví aneb Vznešené umění lovu
20:00 Divadelní a kaskadérská společnost Štvanci, rytířské jezdecké turnaje
U rotundy sv. Kateřiny
12:00 – 20:00 Ochutnávka vín VOC Znojmo formou pochůzkové degustace, Jožka Šmukař a cimbálová muzika
Ulička chudiny (Malá Mikulášská)
Zažijte atmosféru chudinské čtvrti v době raného středověku
Veselá (ulice Veselá)
10:00 Skupina Honorata a šašek Oslík – legrácky pro děti
11:00

skupina Honorata – právo útrpné

12:00

Angel´s Tribe – orientální tanečnice

16:00

skupina Honorata – rytířský turnaj

17:00

Skupina Honorata a šašek Oslík – legrácky pro děti

18:00

kupina Honorata – Hospoda U potrefené husy

19:00

Angel´s Tribe – tance krásných tanečnic

20:00

skupina Honorata – pravo útrpné

Znojemský hrad (Sál předků)
Víno všemi smysly – netradiční poznávání vína a degustace vody s Ivo Dvořákem, viceprezidentem Asociace
sommeliérů ČR
Středověká krčma - Znojemský hrad (nádvoří)
11:00
hudba Holba – hudba středověké krčmy
12:00

skupina Herold – bubny a prapory

16:00

In flamenus – fakír

17:00

hudba Holba – hudba středověké krčmy

18:00

Růže z Hradce – taneční vystoupení

19:00

skupina Herold – rytířský turnaj

