
Pavlovské Vrchy
Sobota 25.10.2014

Pavlovské vrchy (hovorovo Pálava) zahrňujú celý rozsiahly komplex vápencových útvarov na
Južnej Morave. Sú rozložené medzi Dolnými a Hornými Věstonicami, Pavlovom 
a Mikulovom. Sústava niekoľkých kopcov tvorí biosferickú rezerváciu UNESCO, domov 
mnohých chránených rastlín a živočíchov a terény pre horolezeckých nadšencov. Hoci 
nedosahujú veľkú výšku (Děvín má 551 m n. m.), vystupujú monumentálne nad okolitou 
nížinou a tvoria prírodnú dominantu juhu Moravy.
Oblasť je obývaná po desiatky tisíc rokov, o čom svedčí mnoho archeologických nálezov 
(lovci mamutov, hradisko, predovšetkým v Dolných Věstoniciach). Na dvoch výšinách sa 
týčia stredoveké hradné zrúcaniny Děvičky a Sirotčí hrádek. Z vrcholu sa turistom naskytuje 
výhľad na široké okolie, vrátane Mikulova, Brna a vodnej nádrže Nové Mlýny.

TRASA (program):  Po príchode do Mikulova  individuálna  prehliadka mesta ( jedna 
hodina). Prehliadka nádvoria Mikulovského zámku, zámeckého sklepu s „obřím sudem“ 
Synagógy, Židovského cintorína, Súsošia Najsvätejšej Trojice. 
Od Súsošia Najsvätejšej Trojice (námestia) po červenej značke na Kozí hrádek už pôjdeme 
spoločne. Z Kozieho hrádku k jaskyni Na Turoldu. Vstupy do jaskyne sú každú hodinu. 
Potom po červenej značke nasleduje Stolová hora, Sirotčí hrádek, Děvín a Dívči hrady. 
Z Dívčich hradov po červenej značke do Dolných Věstoníc. Návšteva múzea 
s archeologickou expozíciou Vek lovcov a mamutov. Posledná prehliadka začína o 15:30 hod. 
Po prehliadke expozície nasleduje návšteva vínneho sklepa Husí plácek alebo iných vinných 
sklípkov a hostincov. Turistická trasa je krátka, približne 12 km. 

POISTENIE: V cene nie je poistenie. Podmienkou účasti je individuálne poistenie 
liečebných nákladov v zahraničí. Doporučuje sa i poistenie storna zájazdu (Allianz). 



STORNO PODMIENKY: Pri zrušení účasti na zájazde 7 a menej dní pred termínom zájazdu
a pri nenastúpení na zájazd sa zaplatená suma nevracia. Zaplatená suma sa však vráti ak si 
účastník nájde náhraníka. 

CENA: 12,- (platí pri plnom obsadení autobusu)

PRIHLÁŠKY: Zaplatenie sumy 12,- € na účet 20206727/6500, variabilný symbol 23 a         
e-mailom informáciu o zaplatení. Členovia Limba turist majú prednosť, treba sa čím skôr 
prihlásiť. 

KONTAKT:  Helena Olajcová, olajcova  @  hotmail.com

ODCHOD/PRÍCHOD:  Pristavenie autobusu o 6:50 hod. na parkovisku na Trnavskom mýte,
odchod o 7:00 hod. Návrat do Bratislavy do 20:30 hod. 

VEDIE:    Pavol Pešek    (Helena Olajcová)
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