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MORAVSKÁ VÍNNA CESTA

(Pavlovské vrchy a Novomlynské vodné nádrže)
Termín: sobota 30.4.2016

Vestonická vodná nádrž

Pavlovské vrchy zahŕňajú komplex vápencových útvarov na Južnej Morave. Spolu s Milovickou pahorkatinou tvoria
chránenú krajinnú oblasť Pálava, ktorá je síce rozlohou neveľká, ale patrí k najzaujímavejším. Potvrdzuje to aj fakt, že
v roku 1986 bola zaradená na zoznam biosférických rezervácií UNESCO. Vyskytujú sa tu viaceré druhy chránených
rastlín a živočíchov a vápencové bralá sú aj vhodným cvičným terénom pre horolezcov.
Bezprostredne pod severnými svahmi pohoria sa nachádzajú novomlynské vodné nádrže, ktoré okrem zadržovania
povodňových stavov a chovu rýb majú aj športové a rekreačné využitie.
Oblasť je obývaná desiatky tisíc rokov, o čom svedčí viacero archeologických nálezov (lovci mamutov, rímska vojenská
stanica, slovanské hradisko) a zrúcaniny hradov. Vďaka vhodnej klíme sa darí vínnej réve, ktorej pestovanie tu má
viactisícročnú tradíciu.
Trasa: Hustopeče, Popice, Pouzdřany, Rímska vojenská stanica Mušov, Strachotín, Dolní Věstonice, Pavlov prístav,
Pavlov, Klétnice (galéria), Kočičí skála, Mikulov – 50 km.
Možnosť predĺženia: Odbočka Perná, Perná, Dolní Dunajovice (vinárska obec) a späť= plus 8 km
Možnosť skrátenia: vynechať odbočku k Rímskej vojenskej stanici Mušov = mínus 12 km.
Náročnosť: Trasa vedie prevažne po vedľajších komunikáciách s asfaltovým povrchom po rovine aj zvlneným terénom
(prevýšenie cca 300 m). Značená je ako Moravská vínna, 6 km odbočka ako Mušovská. Trasa je vhodná pre všetky
športové bicykle.
Doprava: Autobus s cykloprívesom.
Poistenie: V cene zájazdu, vzhľadom na to, že väčšina účastníkov má ročné poistenie, nie je žiadne poistenie.
Podmienkou účasti je mať uzavreté poistenie liečebných nákladov v zahraničí, v ktorom je zahrnutá aj cykloturistika.
Odporúča sa individuálne poistenie storna zájazdu (Allianz).
Storno podmienky: Pri zrušení účasti na zájazde 7 a menej dní pred jeho termínom sa zaplatená suma nevracia. Vráti
sa len v prípade ak si účastník zájazdu sám nájde za seba náhradníka (alebo náhradníka má organizátor zájazdu).
Cena: 15 € Uvedená cena platí pri plne obsadenom cykloprívese.
V cene je: doprava autobusom, sprievodca, inštruktor a info materiál.
Prihlášky: Zaplatenie ceny zájazdu na účet 20206727/6500, IBAN: SK6465000000000020206727, v Poštovej banke, var.
symbol: 10 a mailom info o zaplatení. Pred záväznou prihláškou, t. j. pred zaplatením ceny zájazdu sa vopred
informujte o voľných miestach.
Kontakt: Zita Rosůlková, e-mail: rosulkova9@gmail.com
Odchod/návrat: Predpokladá sa nakladanie bicyklov v piatok 29.4.2016 o 17.15 – 17.45 v Petržalke na Gogoľovej ulici pri
garáži MT-tour. Odchod v sobotu 30.4.2016 o 7.00. Predpokladaný návrat do 20.30 hod.

