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SLOVÁCKO – 4 společné produkty

Slovácko a historie
1. den
Příjezd do Mikulčic – Slovanské hradiště, národní kulturní památka

- prohlídka muzejní expozice 
- procházka přírodním parkem Mikulčický luh

Přejezd do Strážnice
- oběd ve vybrané restauraci
- prohlídka národopisného muzea jihovýchodní Moravy Strážnice
- návštěva strážnického zámku a okolí
- přejezd do Milotic, ubytování ve vybraném penzionu či hotelu

2. den
Milotice

- prohlídka barokního zámku Milotice
- přejezd do Hodonína
- prohlídka Muzea naftového dobývání a geologie 
- přejezd do Čejkovic
- návštěva domku T.G. Masaryka
- posezení v areálu zámku a poslech čejkovických trubačů

Slovácko a gastronomie
1. den
Příjezd do Prušánek – ubytování ve vybraném penzionu či hotelu
 prohlídka areálů vesničky vinných sklepů Nechory

- moravská zabíjačka v moravském sklípku 
2. den
Přejezd do Čejkovic

- návštěva království bylinek a koření – vybraný producent ekologicky kontrolovaného zemědělství 
specializující se na bio čaje, bio koření, bio kávu a bio cukrovinky prohlídka Čejkovické tvrze a 
historických Templářských sklepů – ochutnávka vína

Slovácko a relax
1. den    
Příjezd do Hodonína, ubytování v Lázních Hodonín

- relaxační den v lázních s večerní taneční zábavou
2. den
- relaxační dopoledne v lázních
- na kole podél řeky Moravy
- přístaviště U Jezu, projížďka na lodi po řece Moravě

Slovácko a příroda
1. den    
- příjezd do Veselí nad Moravou, ubytování ve vybraném penzionu v blízkosti přístaviště Baťova kanálu
- projížďka lodí po Baťově kanále s naučným programem
- projížďka na kolech po cyklostezkách podél Baťova kanálu 

2. den 
- přejezd do Tvarožné Lhoty (partnerské obce Hanfthalu – Land um Laa)
- výstup na rozhlednu Travičná
- procházka „Oškerušovou naučnou stezkou“
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Slovácko a folklor

1. den 
- příjezd do Mutěnic, ubytování ve vybraném vinařském penzionu 
- účast na svátku vína – Vinařské dny
- večerní posezení u moravské cimbálovky 

2. den 
Přejezd do Dolních Bojanovic

- hodová mše svatá v místním kostele
- účast na Svatováclavských slováckých hodech
- „chodění po stárcích“, tradiční zvyklosti 
- hodový tanec pod zeleným 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨  

Land um Laa – 4 produkty

1. Laa an der Thaya
Dvoudenní návštěva lázeňského města Laa an der Thaya

- ubytování a relax ve vybraném lázeňském hotelu či penzionu
- prohlídka lázeňského města s renesanční radnicí

2. Hanfthal  (partner slovácké vesnice Tvarožná Lhota)
Dvoudenní návštěva malé vesničky poblíž Laa, kde se opět začali zabývat zpracováním konopí

- ubytování ve vybraném penzionu či hotelu
- prohlídka Muzea konopí od pěstování až po konečný produkt
- návštěva místních sklípku s ochutnávkou vína z konopí
- projížďka na kolech po místní naučné cyklostezce
- návštěva hospůdky s ochutnávkou piva, limonád a chleba z konopí

3. Falkenstein (partner slovácké vesnice Blatnička)
Dvoudenní návštěva s účastí na festivalu Víno, umění, kultura
- ubytování ve vybraném hotelu či penzionu,
- účast na víkendovém festivalu Wein-Kunst. Kultur
- vlastní program

4.  Laa an der Thaya
Jednodenní výlet na Festival cibulí „Zwiebelfest“ do města Laa an der Thaya spojený s  gastro bio dny 
a ochutnávkou výrobků z místního ovoce.
V průběhu roku účast i na jiných akcích lázeňského města dle kulturního kalendáře.

   


