
Putování po Louckém 
klášteře ve Znojmě 2022

S NABÍDKOU VÍN
(nabídka vín platí od 24. 10. do 30. 11. 2022)



Vážení přátelé a milovníci vína, 
rádi bychom vás pozvali na Putování po Louckém klášteře ve Znojmě. V loňském roce jsme tento typ Putování pořádali poprvé 
a setkal se s velmi pozitivní odezvou. Proto jsme se rozhodli i v letošním roce „putovat“ po Louckém klášteře. Velkou výhodou 
tohoto konceptu jsou menší skupinky „putovníků“, komornější atmosféra, nenáročné přesuny mezi jednotlivými stanovišti a místa 
na sezení pro všechny účastníky, takže si můžete v klidu vychutnávat vína a poslouchat komentář našich moderátorů degustací. 
Rozhodně je, na co se těšit. Připravili jsme pro vás krásných 24 vzorků vín z produkce Znovínu Znojmo a Vinných sklepů Lechovice, 
které vám představíme v atraktivních prostorách klášterního komplexu. 

Termíny (každý den stejný program): 
ve čtvrtek 27. 10. 2022 v pátek 28. 10. 2022 v sobotu 29. 10. 2022 
ve čtvrtek 3. 11. 2022 v pátek 4. 11. 2022 v sobotu 5. 11. 2022
 v pátek 11. 11. 2022 v sobotu 12. 11. 2022
 v pátek 18. 11. 2022 v sobotu 19. 11. 2022
Začátek ve 13.00 hod., ukončení v 18.00 hod.

Putování je určeno pro aktivní odběratele znovínských i  lechovických vín. Komentářů k  řízeným ochutnávkám se opět ujmeme 
osobně, tak jak jste zvyklí. Během putování ochutnáte vína z aktuální nabídky i několik nově zařazených vín. Můžete se také těšit 
na mladá vína ročníku 2022 (později Svatomartinská). V průběhu dne navštívíte pět míst v Louckém klášteře ve Znojmě a na kaž-
dém ochutnáte čtyři vzorky vín. Skupiny budou max. po 100 osobách a pro všechny bude připraveno na každém stanovišti 
místo na sezení. 
Po skončení řízených ochutnávek vás budou čekat na posledním zastavení ještě další čtyři vzorky vín, které si můžete sami, tento-
krát už bez komentáře, individuálně ochutnat. Během odpoledne ochutnáte celkem 24 vzorků.

Program:
13.00–13.30  –  prezence na nádvoří Louckého kláštera.
13.00 –  odjezd autobusů z nástupních míst – viz. bod č. 2.
13.30–16.50 –  putování po Louckém klášteře a komentované ochutnávky na jednotlivých stanovištích: 
   Sklep, Štukové sály, galerie U svatých, Knihovna, Konírna.
16.50–18.00  –  individuální pochůzková ochutnávka stejných vzorků na všech pěti stanovištích. 
   V tomto čase je možné navštívit prodejny, nakoupit vína a odevzdat objednávky. 
18.00 –  ukončení organizovaného programu Putování.
18.00  –  odjezd autobusů od Louckého kláštera zpět na nástupní místa z parkoviště u prodejny Vinných sklepů 
   Lechovice. Platí pro ty, kteří využili autobusů při svozu z nástupních míst.
18.30  –  uzavření prodejen a areálu Louckého kláštera.

ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. Přihlašování
Pozvánku s přihláškou pro dvě osoby obdrželi aktivní zákazníci, kteří mají u nás evidovaný odběr od 1. 9. 2021 do 1. 9. 2022 v mi-
nimální hodnotě 6 000 Kč. K Putování po Louckém klášteře se můžete registrovat prostřednictvím našeho webu od 11. 10. 2022 
od 10.00 hod., kdy uvolníme první část volných termínů k  rezervaci a v 18.00 hod. potom otevřeme druhou vlnu volných míst. 
Pokud budou volné termíny, můžete se registrovat kdykoliv v průběhu října a listopadu.

Registrační kód pro přihlašování
Společně s pozvánkou jste obdrželi také unikátní registrační kód (platný jen pro toto putování), pod kterým je nutné se přihlašovat. 
Přihlášky budeme přijímat od 11. 10. od 10.00 hod.



Postup pro přihlášení se přes webové stránky:
1. otevřete si naše webové stránky www.znovin.cz,
2. klikněte na úvodní stránce na ikonu PŘIHLÁŠENÍ NA PUTOVÁNÍ a vyplňte registrační kód,
3.  vyplňte formulář a odešlete jej kliknutím na „Odeslat přihlášku“ ve spodní části formuláře.
Je třeba, aby byla vyplněna všechna povinná pole. Registraci vám potvrdíme na  vámi uvedený e-mail. Pokud vám potvrzení 
nepřijde, kontaktujte nás.

Všechna přihlášení musí být provedena přes náš web, již neakceptujeme přihlášky zaslané poštou. 
V případě, že nástupní místo po odeslání přihlášky ještě změníte, nezapomeňte nás o tom informovat, abychom mohli na nástup-
ních místech zajistit dostatek míst v autobusech. 
Případné dotazy ohledně přihlašování směrujte na tel.: 515 266 620, nebo: 606 772 373, Znovín Znojmo, a.s., Šatov 
404, 671 22, e-mail: info@znovin.cz.

2. Nástupní místa
Do  Louckého kláštera se můžete dopravit buď sami, nebo můžete využít autobusů, kterými vás zdarma do  kláštera dovezeme 
a v 18.00 hod. na stejná místa zase odvezeme. Nástupní místa autobusů jsou následující:
• před Hotelem N ve Znojmě-Příměticích 
• před PREMIUM Wellness & Wine Hotelem ve Znojmě 
• na Horním náměstí ve Znojmě 
•  na Mariánském náměstí (hlavním kruhovém objezdu) ve Znojmě (zastávka turistického vláčku) 
• před hotelem Happy Star v Hnanicích
• před Úřadem městyse Šatov 
• na autobusové zastávce v obci Havraníky ve směru do Znojma 
• na autobusové zastávce před kostelem v Hnanicích

3. Ubytování
Doporučujeme si ubytování zajistit včas. Seznam vybraných ubytovacích zařízení v  okolí Louckého kláštera 
ve Znojmě najdete na našem webu www.znovin.cz/ubytovani.

4. Stravování
Před putováním doporučujeme individuální oběd. V průběhu putování bude zajištěna voda a chléb.

5. Degustace
Všechny vzorky vín, které vám během putování nabídneme, budou zdarma. Při putování ochutnáte 24 zajímavých vín, které 
máme aktuálně v nabídce. Nebudou také chybět mladá vína, která se budou od 11. 11. nabízet jako Svatomartinská. 
Během řízených ochutnávek na stanovištích bude pro všechny připraveno místo na sezení.

6. Objednání a nákup vín (vína lze objednávat, i když se putování nezúčastníte)
Všechna vína najdete na  našem e-shopu www.znovin.cz nebo webové aplikaci asistent.znovin.cz. 
Objednávat můžete také pomocí objednávkového listu přiloženého k této pozvánce, který můžete odevzdat přímo 
na prodejně v Louckém klášteře. 
Doporučení: Vzhledem k tomu, že lahve jsou baleny běžně po šesti kusech a půllitrové lahve po devíti 
kusech v  kartonu, doporučujeme při nakupování většího množství stejného vína zaokrouhlit nákup 
vína na celé kartony.
Vzhledem k tomu, že jsme k přípravě této akce vynaložili velké úsilí, budeme potěšeni, když si každý účastník zakoupí alespoň 
dvanáct lahví našich vín. 



VÍNO JE MOŽNO ZAKOUPIT NĚKOLIKA ZPŮSOBY:
a) Přímý prodej v Louckém klášteře
Tel.: 515  267  237, e-mail: prodejna.louka@znovin.cz. Vína z  Putování si můžete zakoupit v  prodejně lahvových vín, kde 
nabízíme kompletní sortiment vín z naší nabídky a vinařské předměty.
Otevírací doba v době Putování po Louckém klášteře: Ne–St: 9.00–12.30, 13.00–18.00, Čt–So: 9.00–18.30.

b) Rozvážková služba – celkové množství vín v ceně nad 5 000 Kč
Tel.: 725 971 845, e-mail: rozvazkova@znovin.cz. Víno vám doručíme na adresu uvedenou v objednávce, doprava je zdarma.  
Nezapomeňte uvést také telefonní číslo pro dohodu na čase dodání. Objednávky je možné dovézt na jedno místo i pro dva a více 
odběratelů v minimální hodnotě nad 5 000 Kč.

c) Dodávka kurýrní službou MESSENGER po celé ČR
Tel.: 720 979 887, e-mail: moudra@znovin.cz. Nabízíme vám také možnost doručení vín 
pomocí kurýrní služby Messenger. Cena přepravy se odvíjí od  počtu objednaných kartonů. 
Víno je možné doručit na  jakékoli místo v ČR. Platba za zboží je možná online kartou, nebo 
na  dobírku platbou kurýrovi hotově, anebo kartou. Obvyklá doba dodání je 4 pracovní dny 
od  objednání. Při zasílání bonusových, či jiných vinařských předmětů je účtován jednotný 
poplatek 80 Kč, který se přičítá k poštovnému. 

d) Uložení do boxů v Moravském sklípku v Šatově
Tel.: 720 979 887, e-mail: moudra@znovin.cz. Nájemcům privátních boxů v Moravském sklípku v Šatově budou vína opatřena 
navíc visačkou a doplněna do privátního archivu dle objednávky. Před objednáváním si zkontrolujte kapacitu boxu, aby se vám 
víno do boxu vešlo.

e) Vyzvednutí vín ve výdejních místech (distribučních centrech)
Tel.: 702  214  145, e-mail: iva.kelova@znovin.cz. Nabízíme vám možnost vyzvednout si objednané víno 
ve výdejních místech po celé České republice. Doručení zásilek do distribučních center je zdarma, jejich seznam 
naleznete na našem webu nebo v objednávkovém formuláři. Před dodáním objednaného zboží vás budeme 
kontaktovat na váš e-mail. 

Otevírací doba prodejen v Louckém klášteře: 
•  Prodejna lahvových vín Znovín Znojmo: standardní pracovní doba Po–Ne 9.00–12.30, 13.00–18.00. Otevírací doba 

během dnů, kdy bude probíhat Putování Čt, Pá, So: 9.00–18.30.

•  Prodejna sudových vín a sýrů Znovín Znojmo: standardní pracovní doba Po–Ne 9.00–12.30, 13.00–18.00. Otevírací doba 
se během Putování nemění.

•  Prodejna lahvových vín Vinné sklepy Lechovice: standardní pracovní doba Po–Ne 9.00–19.00. Otevírací doba se během 
Putování nemění.

•  Prodejna ovoce FARMA U TŘÍ DUBŮ: standardní otevírací doba: Po–Ne 9.00–13.00, 13.30–18.00. Otevírací doba se během 
Putování nemění. Kontakt: Michael Kahoun, tel.: 737 863 042, m.kahoun@triduby.cz, www.facebook.com/triduby

        Těšíme se na vaši návštěvu!
        Znovín Znojmo

Ceník přepravy vína
Dodávka počet 
kartonů 
na jednu adresu

Celková 
cena za 

doručení
1–2 100 Kč
3–4 120 Kč
5–6 150 Kč
7–8 180 Kč
9–10 200 Kč


