
 

 

 

 
 

 

 Propijeme se do vínečka 3 v termínu 

10. – 12. 10. 2014  

 

 

 

 

 

 
Odjezd z Hradce Králové 10.10.2013 v pátek ve 12,59 hod. Sraz 

12,46 hodin  
Jedeme tentokrát klasickou cestou Hradec – Brno se zastávkou v 

Boskovicích. Z hlavní silnice odbočíme  

v Letovicích. Předpoklad příjezdu cca za 2 hod. (v 15,09 hod.),  

krátké občerstvení (40 min. čeká nás ještě dlouhá cesta). Pak následuje 

Sloup, Ostrov u Macochy, Ochoz U Brna, Holubice, Slavkov u Brna, Čejč, 

Čejkovice, Velké Bílovice. (Trasa stejná jako vloni nebo malinko 

pozměněná ). Příjezd do Velkých Bílovic (když nezabloudím, asi v 18,14), 

večeři mám naplánovanou na 18,59-tou hodinu.  

 

Ubytování: a sraz, kdo nás nepotká po cestě (v 18,14 hod.)  
Penzion „U školy“ - Pálkovi Velké Bílovice, Záhumní č. 1279  
www.palkovi.cz ,  nově u Dušana ve sklepě, kde budeme popíjet a pojídat jako vloni 
(navýšili jsme maximální kapacitu sklepa o cca 8 míst a i více  
a U Toníka ve sklepě. Celkem si mi podařilo zajistit 18 dvoulůžáků a dva čtyřlůžáky. Tak to snad 

bude stačit.  Takže, nedejbóže, se nás může setkat 20 posádek. 
 

 

 

 

 

http://www.palkovi.cz/


 

 

Program:  

Pátek: 

 18,14 – 18,59 hod. ubytování se a zahájení 19, 15 – 20 hod. večeře (ze čtyř jídel – pošlu, kterých) 

– u Pálků 20 - ..…hod.  ochutnávka vín s možností objednání si flašek domů (cena lahve – 80,-)  

Sobota: 

Je koncipována v duchu srazu. Proto Vás budu posouvat směrem pod zemský povrch, jeskyně, 

sklep a kdo bude mít fóbii, tak Vás poženu do kopce . 

 8 – 10 snídaně (u Pálků) 10,19 odjezd do Mikulova,  11 – 12 hod.– jeskyně na Turoldu 

(vstup 80,-)  

 

 

 

 

 

 

 

12 – 13 hod. – oběd někde zajistím ( výběr ze tří jídel, opět pošlu kterých. )  

13 – 14 hod. – I. Zámecký sklep a obří sud + Víno napříč staletími (vstup 80,- )   

 

 



14,30 – 15 hod. výstup na Kozí hrádek (vstup 20,-), 

 

 

pak ještě něco  do 16 hod. Zpět okolo Nových Mlýnů, když to najdu, fotečka  na takovém 

pěkném místečku  a  16, 46 návrat, nějaká ta očista a příprava na večer . Přesun 

k Dušanovu sklepu (jako vloni), kde bude teplé a studené něco k zakousnutí s chlebem a 

no a to proč jsme tam jeli – vinko bílé,červené, růžové nebo burčáček. 

 Neděle:  

9 – 10 hod. snídaně (u Pálků), zaplacení 10, 15 – odjezd směr 10,45 – 11,30 Café Fara (jako vloni 

a předloni) 11,45 – 12,30 podle počasí můžeme kouknout na zříceninu Děvičky.  No a pak směr 

Brno, kde se rozprchneme do  svých domovů.  

P.S. 

Přesuny mezi sklepy bude zajišťovat jako vždy autokar ČERVENKA TOUR  

Těší se na Vás  

V a Š 


