morový
sloup

pěchotní srub
„ZAHRADA“

kostel
sv. Martina

Moravský sklípek

Romantická procházka milovníků přírodních scenérií, květeny, vinic a vína
Doporučení:
Příjemná procházka se spoustou dojmů. Nástup od hotelu Happy Star, Moravského sklípku, nebo ubytovaným
v některém zařízení v Hnanicích, Havraníkách nebo Šatově. Vhodné i pro rodiny s dětmi.
čistý čas
chůze
(hod)

kroky

km

začátek trasy – Hotel Happy Star – Hnanice,
po silnici směr Šatov – místní značení

0,00

0 000

0,0

Malovaný sklep Šatov – prohlídka

0,35

2 100

1,5

1,00

sklepní ulicí k Moravskému sklípku v Šatově – prohlídka,
degustace, občerstvení, staré odrůdy

0,45

2 833

1,9

1,00

po polní cestě směr Havraníky – sklepní ulice,
Havranická vyhlídka (bývalá vojenská hláska)

2,00

7 485

5,3

zpět na hlavní cestu do Znojma, u fotbalového hřiště okolo vinice
ke stánku na Staré vinice – prohlídka, degustace

2,45

9 935

7,0

0,30

zpět do Hnanic přes vřesoviště po modré,
Hnanice, Hotel Happy Star – konec trasy, občerstvení, koupání

3,40

13 876

9,7

1,00
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Hotel Happy Star – restaurace, vinárna, ubytování, bazén, ﬁtness, vynikající služby, půjčovna holí ZNOVÍN WALKING.
Mariánský sloup v Šatově – barokní památka z roku 1712.
Sousoší sv. Jana Nepomuckého – ikonograﬁcky mimořádně bohatá sochařská práce.
Kostel sv. Martina – na původním gotickém kostele ze 13. století, z něhož se dochovala spodní část věže, stojí barokní
stavba z roku 1656. Zajímavá fara u kostela se připomíná již v roce 1220.
Malovaný sklep – evropský unikát – lidový malíř maloval obrazy přímo na stěny pískovcového sklepa.
Pravidelné prohlídky s ochutnávkou vín. (str. 36)
Havranická vyhlídka, bývalá vodárna (hláska) – místo, kde dříve stávalo pozorovací stanoviště bývalé
Pohraniční stráže, překrásná vyhlídka na všechny strany.
Viniční trať Staré vinice v Havraníkách – s unikátními odrůdami a ochutnávkovým stánkem na okraji
jedinečného havranicko-popického vřesoviště v Národním parku Podyjí s kaplí sv. Panny Marie Bolestné. (str. 37)
Vyhlídka do okolí
Kaplička sv. Wolfganga – zděná poklona a zastavení poutníka v úchvatné stepní krajině u viniční tratě
s modrými odrůdami U Kapličky. Trať je podle této kapličky pojmenována.
Kaplička sv. Urbana – takzvaná zděná poklona se svatým Urbanem – patronem vinařů a výhledem na mystický kostel
sv. Wolfganga v Hnanicích.

Vysvětlivky použitých symbolů:
4. aktivita nebo zařízení v provozu Znovínu Znojmo, a.s., vzadu v rejstříku jsou uvedeny kontakty a provozní doby
přibližná doba odpočinku, občerstvení nebo degustace vín na trase
více informací vzadu v rejstříku
Z doporučený začátek trasy
0 km

Cyklotrasy, včetně cyklotrasy
Greenways Praha–Vídeň

pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa
pěší trasa

Trasy Klubu českých turistů

9.

TRASA č. 2

doporučená
doba zdržení
(hod.)

Zajímavosti trasy:

1 km

Z

sousoší sv. Jana Nepomuckého

Mariánský sloup 1

HAPPY STAR

7

ZA VINICEMI NA OKRAJI
NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ

obtížnost: lehká trasa
charakter trasy: asfaltové cesty, polní cesty, vřesoviště

2

ochutnávkový
stánek

3

6

5

4 Malovaný sklep

Znojmo

Trasa č. 2

9/10

