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Upřesněné pokyny k zájezdu č. 430/19 

 

KROJOVANÉ VINOBRANÍ 
POZNÁVACÍ ZÁJEZD S LEHKOU TURISTIKOU 

Na zájezd jsou volná místa. 

Bzenecké krojované vinobraní s jarmarkem řemeslných výrobků, výstavami, koncerty, pouťovými atrakcemi i 

taneční veselicí. Beseduje se v búdách při skleničkách lahodného moku. Dobré bzenecké víno zachutnalo již 

nejedné známé osobnosti. Při svých cestách se zde zastavili básník Petr Bezruč, mistr Josef Suk, malíř Mikoláš 

Aleš, ale i A. Rodin, S. Čech, F. X. Šalda a jiní. Pohostinnost vinných sklepů nabízí dnes v Bzenci mnoho soukromě 

hospodařících vinařů. Bzenecká vína se prodávají po celé České republice. 

Odjezd: pátek 20. 9. 2019.  

Nástupní místa: Stará Paka, vlakové nádraží 6.30 hodin, Nová Paka, autobusové nádraží 6.40 hodin, Lázně 

Bělohrad, cestovní kancelář 7.00 hodin, Hořice, autobusové nádraží 7.15 hodin, Hradec Králové, vlakové ná-

draží – stanoviště I. 8.00 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 22. 9. 2019.  Předpokládaný příjezd do cílového místa ve 20.00 hodin. 

Přeprava a průvodce: klimatizovaným autobusem dopravní společnost ARRIVA Trutnov (včetně prodeje kla-

sických nápojů).  

Průvodce bude upřesněn. 

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), pro-

střednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, stornopoplatků, úrazu a 

ztrátu zavazadel za celkovou cenu 40,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravot-

ního pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Cestovní doklady: občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních 

omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu. Děti musí mít svůj 

vlastní cestovní pas. 

Zavazadla: vhodné jsou skladné tašky, kletry nebo menší batohy a lehké příruční zavazadlo do autobusu.  

Ubytování: Hodonín, hotel Krystal, dvoulůžkové pokoje včetně sociálního zařízení. 

Stravování: snídaně formou bufetového stolu.  

Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý poplatek najednou, připomínáme, že je nutné uhradit doplatek podle 

Všeobecných podmínek, tj. nejpozději 20 dnů před nástupem na zájezd. Po nástupu do autobusu jsou účastníci 

povinni na vyzvání předložit k nahlédnutí doklady o uhrazení celé částky za zájezd. 

Vybavení: běžné pro poznávací zájezd s lehkou turistikou.   

Program 

1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na jižní Moravu. BUCHLOV – prohlídka hradu. Vycházka. BUCH-

LOVICE – prohlídka parku a zámku. BZENEC – zastávka na vinobraní. Večer dojezd do Hodonína na ubyto-

vání 

2. den: BZENECKO – dopoledne putování mezi vinohrady. Výhledy poskytnou rozhledny Doubí a Floriánka. 

Z vyhlídkových plošin uvidíte vrcholky Bílých Karpat, Chřibů, údolí Moravy a hrad Buchlov. Výstup na vy-

hlídku sv. Florián. Odpoledne účast na vinobraní, sledování krojovaného průvodu. Bohatá nabídka místních 

vinařů. Večer dojezd do Hodonína na ubytování.  

mailto:hoska-tour@hoska-tour
mailto:lubomir.hoska@hoska-tour.cz


 

 

3. den: BZENEC – dopoledne účast na Bzeneckém vinobraní. Čeká vás krojovaný průvod KYJOV – zámek 

s vlastivědným muzeem. Vycházka mezi vinohrady s pěknými výhledy. V odpoledních hodinách odjezd, návrat 

do 20.00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

Vinařské slavnosti ve městě Bzenecké lipky, těšit se můžete na ochutnávky slováckých vín a bur-
čáků na nádvoří zámku, ve sklepích i pod víchou. 

Vinařská slavnost v Bzenci, městě vyhlášeném díky vínu Bzenecká lipka, navazuje na jednu z nej-
starších oslav svého druhu na Moravě. Návštěvník má možnost seznámit se v jejím průběhu s his-
torickými tradicemi našich předků, zhlédnout zde mnohé pestré kroje Slovácka, uslyšet všudypří-
tomnou lidovou muziku četných hudců. Přehlídka domácích i zahraničních vín, průvod měs-
tem, přehlídka folklorních souborů a muzik a dalších, většinou folklórně zaměřených akcí. 
 
Užijete si tu ochutnávky stovek vína a burčáků, přehlídku folklorních souborů a cimbálových mu-
zik pod širým nebem, zábavné pořady, dětská divadelní představení i výstavy. Oslava vína má již 
svůj zažitý řád. Sobotní odpoledne dopoledne patří slavnostnímu průvodu krojovaných městem, lá-
kavá je také přehlídka souborů, muzik a samozřejmě ochutnávka burčáků a ročníkových vín míst-
ních vinařů. 
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