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Mestečko Hustopeče je známe nielen skvelým vínom, ale aj
mandľovníkmi, ktorých pestovanie má v Hustopečiach dlhú
históriu. A kde inde by ste mohli ochutnať tie najlepšie
mandľové produkty ako v srdci v aleji mandľovníkov? Poďte
s nami na mandľový festival s jedlom a produktmi vyrobených
z mandlí a za skvelým vínom. Zároveň sa môžete pozrieť na
najväčší mandľový sad v strednej Európe a užiť si krásny
výhľad z Mandloňovej rozhľadne.
Na námestí bude prebiehať mandlojarmok s remeselnými
výrobkami. Ochutnať môžete rôzne dezerty z mandlí, mandľovicu
a mandľovú kávu alebo hustopečské víno.
Hustopečské mandloňové sady sú unikátne nielen v Českej
republike, ale aj v celej strednej Európe. Na ploche štyroch
hektárov rastie 1 200 stromov, ktoré predtým patrili
čokoládovniam Zora Olomouc a potom firme Nestlé. Obidve firmy
z nich získavali pre svoje cukrovinky mandle. Uprostred
unikátnych mandľových sadov bola vybudovaná 14 metrov vysoká
rozhľadňa, ku ktorej sa môžete dostať peši po mandľovej

turistickej cestičke.
Program:
Kuchárska show
Rôzne kapely
Súťaž jedlíkov
Gastro zóna s mandlovými špecialitami
Otvorené pivnice miestnych vinárov
Jarmok s remeselnými a mandlovými produktami

prečítať

Program si môžete
na

stránke https://www.slavnosti-mandloni.cz/program2/
Vstupné: 100 Kč, študenti a seniori 50Kč, deti do 15 rokov
zadarmo
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Poobede sa presunieme do Valtíc na prehliadku barokovej
kaplnky a divadla, ktoré patria k Valtickému zámku. Pozrieme
si nádherné a skvelo dochované barokové priestory zámockej

kaplnky a zámocké divadlo s prehliadkou javiska, hľadiska
a návštevy barokovej mašinérie.
V roku 1790 bolo u príležitosti návštevy cisára Leopolda II.
otvorené neskoro barokové divadlo. V 40. a 50. rokoch 20.
storočia bolo zničené najprv vojnovými udalosťami a neskôr
necitlivými zásahmi počas komunistického režimu. Divadlo bolo
zrekonštruované a vznikla unikátna divadelná scéna, kde sa
hrajú dobové predstavenia. Počas prehliadky sa oboznámite
funkciami mašinérie a pôvodných strojov. Prechádzkou v divadle
si pozriete miesta, kde sa odohráva život umelcov
a mašineristov.Spoznáte prácu obsluhy divadla, napríklad
výrobu zvuku dažďa alebo hromov.
Vstupné: 180 Kč,

seniori,študenti a deti 130 Kč

VALTICKÉ PODZEMIE
Po prehliadke pôjdeme spolu do Valtického podzemia. Pôjdeme
peši /autobusom sa tam nedostaneme/, cesta nám bude trvať asi
15 minút. Čaká nás prehliadka v labyrinte moravských vínnych
pivníc s výkladom o histórii podzemia. Valtické podzemie je
unikátny labyrint obnovených častí historických vínnych pivníc
vzájomne prepojených v dĺžke 900 m. Podzemie pochádza už z 13.
storočia, kedy za hradbami Valtíc žili mnísi minoritov
a neskôr františkánov. Práve oni sa zaslúžili o rozkvet
vinárstva, na ktorý neskôr nadviazal rod Lichtenštajnovcov.
Vstupné: 90 Kč

ČASOVÝ PLÁN výletu SLÁVNOSTI MANDLÍ A

VÍNA,PREHLIADKA BAROKOVÉHO
PODZEMIA VO VALTICIACH
8,00 –

DIVADLA

A

odchod z Bratislavy,Trnavské Mýto Istropolis

9,30 – 14,00 – voľný
program na slávnostiach mandlí a vína v Hustopečiach
15,00 – 16,00 – prehliadka barokovej kaplnky a divadla vo
Valticiach
16,30 – 17,30 – prehliadka
Valtického podzemia
cca 18,00 – odchod do Bratislavy
cca 19,30 – príchod do Bratislavy
Časy programu sú orientačné.
Prehliadky barokového divadla alebo podzemia, nie sú povinné.
Pri rezervácii je potrebné prihlásiť každú osobu, ktorá sa
zúčastní výletu.
V cene je zahrnuté:
autobusová doprava, sprievodca
V cene nie je zahrnuté:
vstupné, cestovné poistenie
Pozývame Vás na prehliadku hradu a kláštora Šternberk a na
prehliadku kláštora Hradisko v Olomouci v sobotu 30.3.2019.

