POZVÁNKA

odborníkům na cestovní ruch, turistickým průvodcům,
příznivcům sklepních uliček a milovníkům vína na

seminář
„od Hroznové kozy
ke Sklepní kočce – a zpět“
v rámci projektu Interreg V-A
„Sklepní kočka a Hroznová koza ruku v ruce“
KPF-02-099

čtvrtek, 13. června 2019
9:00 – 14:30 hod.
Loucký klášter, Znojmo
včetně
exkurze do sklepních uliček ve Vrbovci a Hollabrunnu

Vážená dámy a pánové,
Milí přátelé turizmu a milovníci vína,
Rádi bychom Vás jménem obou našich spolků pozvali na seminář na téma „průvodcovství“
po sklepních uličkách, který se koná ve čtvrtek 13. června 2019 od 9 hod. v prostorách Louckého
kláštera ve Znojmě.
V rámci tohoto semináře se s námi odborníci z Rakouska podělí o své zkušenosti se vzděláváním
sklepních průvodců a jak probíhá. Průvodcovství po sklepních uličkách se těší v posledních letech
velké oblibě a mohlo by mít velký význam pro cestovní ruch také v jihomoravských vinařských
regionech.
Mimoto bychom Vám rádi při tomto semináři prezentovali spolupráci mezi oběma naučnými
stezkami ve Vrbovci a Hollabrunnu. Tento projekt otevírá pro návštěvníky našich regionů nové
možnosti, které by mohly zajímat nejen pracovníky informačních center jednotlivých měst a obcí, ale
také organizátory zájezdů za vínem a poznáním nejen po naší republice.
Věříme, že obsah tohoto semináře může být přínosem Vaší práci a srdečně Vás zveme k tomuto
setkání, během nějž také společně navštívíme dvě tematické stezky dvou vinařských symbolů
ve Vrbovci a Hollabrunnu – od Hroznové kozy ke Sklepní kočce (a zpět).
Účast na semináři je bezplatná a je třeba se předem přihlásit na email: cechvrbovec@seznam.cz nebo
telefonicky na 724 009 066 – Radka Pavlíková.
Termín:
Místo:
Čas:
Program:
8:45-9:00
9:00-10:30
11:00
11:30/12:00
13:30/14:00

13.červen 2019
Loucký klášter, Znojmo
48.8406142N, 16.0582914E
9:00-14:30 hod.
prezence
přednáška
odjezd autobusem do Vrbovce
Naučná stezka Hroznové kozy
odjezd autobusem do Hollabrunnu
Tematická stezky Sklepní kočky
odjezd autobusem zpět do Znojma

