
PUTOVÁNÍ ZA
HUSTOPEČSKÝMI VINICEMI

v době zrání hroznů
nejen pro stálé zákazníky Znovínu

30. a 31. srpna 2019
každý den vždy se stejným programem

Uherčice – Strossberg



ZNOVÍN ZNOJMO vlastní mimo jiné také skvělé viniční tratě na Hustopečsku (asi 60 km 
od Znojma). Některé vinice jsme se rozhodli Vám ukázat a přímo na vinicích ochutnat vybraná 
vína z těchto viničních tratí i celého Hustopečska, a to ve dnech:

30. a 31. srpna 2019 – pátek a sobota, 
každý den vždy se stejným programem

Akce je určena stálým zákazníkům Znovínu bez rozdílu odebraného množství a také poten-
cionálním novým zákazníkům.
Při tomto putování nebudeme vyzvedávat účastníky u hotelů, jak je tomu zvykem u jarního 
a podzimního putování. V případě, že přijedete do kláštera autem, můžete využít velké parkoviště 
v blízkosti kláštera u městské plovárny, kam budou přistaveny i autobusy.

PROGRAM:
12.00–14.00 hod. Prezence na nádvoří Louckého kláštera ve Znojmě
Každý putovník obdrží při prezenci skleničku s nosičkou a identifikační pásku, na základě které 
pak může nastupovat do autobusu a účastnit se putování. Před odjezdem autobusů můžete 
ochutnat v rámci putování individuálně dva vzorky vín ze Znojemska. Autobusy budou přistaveny 
ve 13.30 hod. Vzhledem k časovému rozmezí prezence předpokládáme, že budete odbaveni bez 
dlouhého čekání a je jen na vás, zda se nejprve zaprezentujete, pak se případně ubytujete a ná-
sledně se vrátíte na individuální degustaci dvou vzorků vín před odjezdem, či zvolíte jiné pořadí. 
V autobusech není předem určen zasedací pořádek. Záleží na Vás, do kterého autobusu a kdy 
nastoupíte (13.30–14.00 hod.)
Při prezenci zaplatí každý poplatek na dopravu tam i zpět a další výlohy spojené s putováním 
200 Kč na osobu. 

14.00 hod. Odjezd z parkoviště u koupaliště u Louckého kláštera ve Znojmě 

15.15–18.45 hod. Prohlídka viničních tratí na Hustopečsku s ochutnávkami vín 
Připravili jsme pro vás návštěvu tří vinic. Po krátké procházce na každou z nich ochutnáte na mís-
tech s nádhernými výhledy vždy pět vzorků vína, která budeme i slovně představovat. K degustaci 
těchto 15 vzorků vín bude podáván chléb a voda. 

18.45–20.00 hod. Předpokládaný přesun zpět do Znojma do Louckého kláštera

20.00–22.00 hod. Volný program v areálu nádvoří Louckého kláštera 
(v případě deště v bývalé „Konírně“) 
Na nádvoří můžete posedět a ochutnávat první „znovínský“ burčák. Pro milovníky vína bude 
otevřeno v přízemí „Návštevní centrum“ Louckého kláštera s ochutnávkou dalších vzorků vín. 
Atmosféru večera zpříjemní hudba k poslechu, případně i tanci. 

Dálnice
Brno–Bratislava

Vinice v okolí Hustopečí



Dovolujeme si Vás upozornit, že veškerá konzumace vína a burčáku v rámci volného pro-
gramu v Louckém klášteře od 20.00–22.00 hod. se platí individuálně přímo na místě. 

22.00 hod. Ukončení programu 
Při tomto putování neorganizujeme dopravu k hotelům, jak je tomu zvykem u jarního a podzim-
ního putování.

Navštívená stanoviště
na Hustopečsku:

1.  Velké Němčice
 viniční trať Růžová hora 
 horní část Pindule 
 a dolní část Kolébky 
  Úchvatný pohled do údolí osázeného 

Rulandským šedým.

2.  Uherčice
 viniční trať Strossberg 
 terasovitá viniční trať 
  s vyhlídkou na Pálavu s výsadbou 

Rulandského modrého a Frankovky 
v blízkosti Pouzdřanské stepi.

3.   Nosislav
 viniční trať Kozí hory 
 terasy s odrůdou Tramín 
  Pohled z viniční tratě Kozí hory na terasy 

viniční tratě Kacířky, obec Nosislav a dále 
do kraje.

NÁKUP VÍNA:
Ochutnaná vína na hustopečských vinicích si 
budete moci zakoupit ihned po návratu v pro-
dejně v Louckém kláštere ve Znojmě, objednat 
přes internet nebo si je nechat distribuovat 
obvyklými způsoby – Zásilkovou službou, 
Rozvážkovou službou nebo dovézt na naše 
výdejní místa v ČR anebo uložit do privátních 
boxů v Moravském sklípku v Šatově. 

Hustopeče

Nosislav – Kacířky

Velké Němčice – Růžová hora-Kolébky

Uherčice – Strossberg



PLÁNEK LOUCKÉHO 
KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ

Prodejna 
lahvových vín

Jízdárna

Registrace
a večerní
posezení

Parkoviště autobusů
NÁSTUPNÍ MÍSTO

Velké parkoviště aut

Prodejnasudových vín,
sýrů a sazenic révy vinné
Mázhaus prodej burčáku

Návštěvnické centrum
– ochutnávka vín

WC

WC

Restaurace
s kuželnou

Koupaliště

P

Otevírací doba prodejen 
lahvového i sudového vína  
v Louckém klášteře ve 
Znojmě:
PÁ  30. 8. 2019 9.00–21.00 hod.
SO  31. 8. 2019 9.00–21.00 hod.
NE    1. 9. 2019 9.00–18.00 hod.

Otevírací doba „Návštěvního 
centra“ v Louckém klášteře 
ve Znojmě a prodej burčáku: 
PÁ  30. 8. 2019 9.00–22.00 hod.
SO  31. 8. 2019 9.00–22.00 hod.
NE    1. 9. 2019 9.00–18.00 hod.

ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. se sídlem v Šatově
tel.: 515 266 620, www.znovin.cz, znovin@znovin.cz
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 Znojmo – Hustopeče = 60 km

PŘIHLAŠOVÁNÍ: 
Na toto putování nebudeme rozesílat pozvánky. Přihlašovat se můžete prostřednictvím našich 
webových stránek od úterý 13 . srpna 2019 od 10.00 hodin, kde také můžete sledovat počet vol-
ných míst (piktogramy s autobusy). Zúčastnit putování se může pouze zaregistrovaný zájemce, 
který zaplatí na místě při prezenci v Louckém klášteře 200 Kč poplatek. Prosíme, abyste s ohledem 
na ostatní účastníky putování nebrali s sebou své psí mazlíčky. Bližší informace k programu na-
jdete v letáku a na našem webu. 
Případné dotazy k přihlašování konzultujte s paní Berkovou – tel.: 515 266 620, info@znovin.cz.
    

Prodejna ovoce 
od Tří dubů


