
Pátek 24. července
Znojmo – Komenského náměstí – start 10:00

1. etapa | ZNOJMO – JAROSLAVICE | 45 KM
Znojemská vinařská stezka a Moravská vinná stezka
Mašovice – Podmolí – vinice Šobes (ochutnávka) – Šatov 
– Chvalovice – Hnízdo (EKO – ochutnávka) – Jaroslavice 
(archívní sklep Znovínu Znojmo) 
Nocleh – penzion Estetika Jaroslavice

Sobota 25. července
2. etapa | JAROSLAVICE – VIŠŇOVÉ | 65 KM
Moravská vinná stezka a Znojemská vinařská stezka 
Hrádek – Dyjákovice – Hevlín – Hrabětice – Hrušovany 
– Pravice – kolonie U dvora – Božice (partnerská obec) – 
Borotice – Lechovice (ochutnávka) – Práče – Prosiměřice 
(barokní památky městečka) – Želetice – Horní Dunajovi-
ce – Višňové (ochutnávka)
Nocleh – cyklopenzion Višňové 

Neděle 26. července
3. etapa | VIŠŇOVÉ – MORAVSKÝ KRUMLOV 
 | 45 KM
Znojemská vinařská stezka
Višňové – Skalice – Miroslav – Bohutice – 
Olbramovice (Markovy malované sklepy, 
rodinné vinařství Matoušovi – ochutnávka) 
– Kubšice – Vedrovice – Moravský Krumlov 
(prohlídka Slovanské epopeje Alfonse Muchy)

NA KOLE KRAJEM PAMÁTEK A VÍNA 
(VINAŘSKÉ STEZKY NA ZNOJEMSKU)
Poznejte s námi vinorodou Moravu a více než tisíc kilome-
trů vinařských stezek. Hostitelem letošního třídenního pu-
tování je Znojemsko – kraj jehož historie je psaná vínem. 
Od kamených zdí královského města Znojma se vydáme 
mezi poli a vinicemi na více než stopadesátikilometrovou 
cestu směrem na sever do Moravského Krumlova, kde 
vinařská stezka procházející Znojemskou vinařskou pod-
oblastí začíná. Romantické duše zaujmou její klikaté partie 
v blízkosti meandrů řeky Dyje, milovníci náročnějších te-
rénů si vychutnají národní park Podyjí a lesní úseky stezky 
severně od Znojma. Především znamenitými víny Zno-
jemska a jedinečnými památkami provede účastníky úsek 
Moravské vinné stezky podél česko-rakouské hranice.
Start v pátek 24.7. v 10:00 na Komenského náměstí ve Znojmě.

Pořadatel: Nadace Partnerství 
 www.vinarske.stezky.cz
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24. – 26. července


