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HUSTOPEČE – SLÁVNOSŤ MANDLONÍ  
a pamiatky Mikulova s vôňou vareného vína.... 

   

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“ 

 
TERMÍN: 25.3.2023 

 
CENA: 37,50 € 

V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

 

PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny o 6,00 hod., možnosť nástupu po Nové Mesto nad Váhom. Príchod do malebného mestečka 

Hustopeče, kde sa nachádza botanický unikát – najväčší mandľový sad v strednej Európe. Každoročne sa tu v čase 

ich kvitnutia poriadajú slávnosti mandlí a vína - venované týmto dvom symbolom mesta. Pripravený je bohatý kul-

túrny program, gurmánske špeciality z mandlí, námestie ožije stánkami s rôznymi výrobkami z mandlí a remesel-

ným jarmokom. Okolité reštaurácie budú ponúkať mandľové špeciality a vo vinárskych pivničkách si na svoje 

prídu aj milovníci vína, ktorým sú Hustopeče preslávené. Na programe je tiež kulinárska show, súťaž O najlepší 

mandľový recept, či O Zlatú mandľu. Pre milovníkov ľahkej jarnej turistiky a rozkvitnutej prírody možnosť pre-

chádzky „Mandľovou stezkou“ s informáciami o tradícii pestovaní mandloní, ktorá končí pri 14 m vysokej roz-

hľadni s výhľadom na ružovú záplavu mandľových kvetov. 

 
Pokračovanie do centra juhomoravskej vinárskej oblasti - Mikulova, romantického mesta s krásnym historickým 

námestím. Dominantou je niekdajší Liechtensteinský a neskôr Dietrichsteinský zámok, ktorý stojí na výraznom 

skalnom útese. Vyhľadávanou pamiatkou je Dietrichsteinská hrobka v kostole sv. Anny s napodobeninou Sv. chy-

že z talianskej Lorety, ďalšie kostoly, pravoslávny chrám a pamiatky židovskej komunity. 

 

V tento deň to bude netradičná prehliadka – so šálkou vareného vína. S miestnym sprievodcom si pozrieme histo- 

rické námestie, zámocký park, vínne pivnice s obrým sudom, židovskú štvrť, podľa záujmu Dietrichsteinskú hrob-

ku. Prehliadku ukončíme na Kozom hrádku s nádherným výhľadom na mesto aj Svatý kopeček.  

 

O cca 17,30 hod. odchod na Slovensko 

 

Pre kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 

  

 

 

 

Cena je kalkulovaná na základe cien dopravy z decembra 2022 
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