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Hraniční zámeček, kdysi letní 
sídlo Lichtenštejnů, dnes chrám 
fantastického jídla. Restaurant 
Essens, vítěz přehlídky Gourmet 
Jižní Morava 2019, drží i top 
ocenění tří Zlatých lvů. Užijte 
si tu luxusní hotel a wellness, 
venkovní bazén a restauraci 
s bowlingem. Areál situovaný 
na známé cyklostezce nabízí 
v bistru Les Vélos lahodné 
sousto i výbornou točenou 

točenou zmrzlinu, co osvěží.

Extra tip: Naučná stezka 
Lednické rybníky má 12 km, 
14 panelů a potkáte skvosty 
jako Appolonův chrám nebo 
Tři Grácie. Trasa startuje 
u Mlýnského rybníka a postupně 
obkrouží celou vodní plochu 3 
rybníků. Pokochejte se vzácným 
ptactvem i raritními dřevinami, 
panely vás na unikáty upozorní.

Barokní krasavec vás zve na 
prohlídku luxusních interiérů, do 
zámecké zahrady a především 
k vinné degustaci. Dokonale 
zrekonstruovaný zámecký sklep 
je krásnou kulisou pro stovku 
nejlepších vín naší země každé 
aktuální sezony. Vítejte v samém 
srdci Národního vinařského 
centra, v expozici Salon vín 
České republiky.

Extra tip: Valtické podzemí 
je labyrintem ze 13. století. 
Vzájemně propojených 
rekonstruovaných sklepů je 
celkem 13 a měří dohromady 
900 metrů. S dětmi si užijte 
podzemí zdarma bez výkladu, 
s přáteli přijeďte na zážitkovou 
degustaci kdykoli během roku. 
V roce 2018 získalo podzemí 
nejvyšší titul šampiona TOP 
Vinařský cíl České republiky.

www.hranicnizamecek.cz www.salonvin.cz

KRÁLOVSKÁ TOUR PĚŠKY I CYKLO VALTICKÉ ZÁMECKÉ OCHUTNÁVKY
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Lednicko-valtický areál, 
zahrada Evropy! Jeden 
z nejkrásnějších zámeckých 
areálů ČR. A také nejrozsáhlejší 
umělecky ztvárněná krajina na 
světě, od roku 1996 zapsaná 
v UNESCO. Apollonův chrám, 
Nový dvůr, Tři Grácie, Janův hrad,
Obelisk, kolonáda na Reistně, 
lovecké zámečky...provedou vás 
kouzelné stezky pro kola i pěší, 
od památky k památce.

Extra tip: K minaretu, největší 
islámské stavbě tohoto typu 
v neislámských zemích, se 
dostanete od zámku také na 
loďce. Zámek má skvostné 
interiéry, místní skleník pak 
okruh pro ty, kdo nemusí dlouhé 
prohlídky. V Lednici se nechte 
hýčkat v lázeňském domě 
Perla a o kousek dál ve Spa 
Resort Lednice jodobromovou 
mořskou vodou.

Navíc ve vodě z termálního vrtu 
plné blahodárných minerálů – 
vítejte v Aqualandu Moravia 
Pasohlávky. Jen 20 minut autem 
z Brna, s hollywoodskými 
výhledy na Pálavu. Místní vrt byl 
vyhlášen za přírodní léčivý zdroj. 
Děti nejvíc zajímá 20 tobogánů 
a skluzavek, dospělé bazénový 
a saunový svět a wellness 
procedury.

Extra tip: Vydejte se po 
stopách Římanů a Germánů 
v návštěvnickém centru Mušov 
– Brána do Římské říše. Vlastní 
stopy vtiskněte do písečné pláže 
ATC Merkur, zkuste windsurfing 
a kiteboard, půjčte si brusle či 
kolo. V Pavlově loďku nebo 
rovnou jachtu! Nádrže Nové 
Mlýny romantikou ani zážitky 
nešetří. A lokální vína vysoké
kvality si užijete na každém kroku.

www.lednickovalticky-areal.cz www.aqualand-moravia.cz

LEDNICKO-VALTICKÁ POTĚŠENÍ NEJVĚTŠÍ KOUPAČKA ŠIROKO DALEKO
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Jediný mandloňový sad v ČR, 
největší ve střední Evropě, 
leží v Hustopečích. Vede sem 
naučná stezka s výhledy do 
krajiny. Cílem je Mandloňová 
rozhledna! Za mandloněmi 
oděnými do růžových květů 
vyjeďte nejlépe na přelomu 
března a dubna. A Velké 
Pavlovice proslavené meruňkami 
jsou odtud jen 10 kilometrů.

Extra tip: Nedaleko v Popicích 
objevte vinařství Sonberk. 
Vynikající stavba od architekta 
Pleskota citlivě zasazená do 
terénu, s výhledem na vinice 
a pálavské vrchy. Odpočiňte 
si na levandulové farmě ve 
Starovičkách. Měsícem plné 
zralosti levandule je červen, ale 
dobroty z levandulové krásy 
v biokvalitě jsou tu k ochutnání 
celoročně.

Hřebenovka Pálavou? Povedou 
vás naučné stezky. Z Pavlova 
vystoupejte ke zřícenině 
Dívčí hrady neboli Děvičky 
a dál na vrchol Děvín. Ty 
vyhlídky stojí za to! Po červené 
turistické značce, souběžně se 
Svatojakubskou cestou, vyjdete 
lehce na vyhlídku zříceniny 
Sirotčí hrádek. Kalorie doplníte 
v cíli, v Klentnici v Cafe Fara. Je 
tu i muzeum kafemlýnků!

Extra tip: Chráněná krajinná 
oblast Pálava, součást UNESCO 
a nejteplejší kout ČR. Oblíbený 
odpradávna, což dosvědčí řada 
archeologických památek. Mezi 
dnešními Dolními Věstonicemi 
a Pavlovem ležela pravěká 
tábořiště lovců mamutů. Obě 
místa jsou spolu s Mikulovem 
ideálními výchozími body pro 
výlety.

www.hustopece.cz/pamatky/mandlonove-sady-a-rozhledna www.palava.ochranaprirody.cz 

KDE VONÍ MANDLONĚ A LEVANDULE PÁLAVSKÝMI STEZKAMI

7 8

Archeopark Pavlov vás promění 
na fandu pravěku. Futuristický 
vzhled muzea získal za 
netradiční architektonické pojetí 
prestižní ceny. Oprávněně! Na 
500 m² uvidíte předměty k lovu 
i pro každodenní život, umění 
a rituály, pohřbívání i magii 
Homo sapiens. Archeopark 
se nebojí technologií – doba 
našich předků před očima ožívá 
v mnoha podobách.

Extra tip: Věstonická venuše, 
kráska z pálené hlíny, přinesla 
Dolním Věstonicím rozruch 
světového formátu. Zpodobnění 
nahé ženy je bez konkurence 
nejstarší známou keramickou 
soškou na světě. Oblastí vede 
3,5 km dlouhá archeostezka do 
Pavlova. Z vinařských naučných 
stezek projděte či projeďte 
20kilometrovou mikulovskou.

Mikroregion 5 obcí v malebném 
cípu Moravy, Modré Hory. 
Ochutnejte je na parádní 
vinařské cyklotrase. A těch 
rozhleden! Třeba Kraví hora 
u Bořetic ve vinařské Svobodné 
spolkové republice Kraví hora. 
Je tu i unikátní café wine Dvorek. 
Keř vinné révy připomíná 
rozhledna Slunečná u Velkých 
Pavlovic. A Stezka nad vinohrady 
u Kobylí zas nemá jediný schod.

Extra tip: Vrbice leží na trase 
moravských vinných stezek. 
Sklepní kolonie Pod strážním 
kopcem – to je 7 pater lidové 
architektury sklípků ve svahu 
kopce. Každé patro má jiné 
jméno, vstupy připomínají 
gotický lomený oblouk. 
Ochutnejte Neuburg, Tramín, 
Vlašský ryzlink! Na kopci je 
kostel sv. Jiljí a krásný výhled.

www.archeoparkpavlov.cz www.modrehory.cz

PÁLAVSKÉ PUTOVÁNÍ VŠEHO DRUHU ZA VÍNEM A ROZHLEDY PO KRAJI
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Trojmezí a soutok Moravy 
a Dyje uprostřed hlubokých 
lužních lesů musíte vidět, je 
to evropská rarita. Moravská 
Amazonie? Mokřady 
dolního toku Dyje! Hustá síť 
meandrujících říčních ramen 
a zaplavených tůní je ráj pro 
čápa černého, luňáka hnědého, 
orly i včelojedy. Na cestu 
vás vybaví cennými radami 
infocentrum v Břeclavi.

Extra tip: Biosférická rezervace 
Dolní Morava má dvojnásobný 
statut UNESCO. Spojení Podluží, 
Lednicko-valtického areálu 
a Pálavy. Ta je nespornou 
dominantou – příkré stráně 
pokryté stepí, lesy, vinicemi. 
Jih rezervace v nivě Dyje plný 
lužních luk a lesů kontrastuje 
s centrální částí, krajinou 
vytvořenou člověkem v 19. 
století.

Dietrichsteinská hrobka na 
náměstí, místo posledního 
spočinutí příslušníků slavného 
rodu. Uvidíte hrobové nálezy 
i krejčovské mistrovství – šaty 
Karolíny Maxmiliány. Mikulovská 
synagoga má jedinečné 
vyklenutí 4 kupolí a láká na 
expozici o Rabi Löwovi. Se 4000 
náhrobků je židovský hřbitov 
jeden z největších v ČR.

Extra tip: Z Mikulova je to 
necelý 1 km pěšky k jeskyni 
Na Turoldu, která má 7 pater. 
Uvnitř u smaragdového jezera
obklopení třpytivými krystaly 
kalcitu si připadáte jako na dně
korálového útesu. Mimo sezonu 
tu hnízdí vzácní netopýři. A určitě
nevynechejte geopark u jeskyně.
Projděte Svatojakubskou cestou 
na Stolovou horu za dokonalými 
výhledy po kraji.

www.dobreclavi.cz/cyklotrasy/cyklovylet-do-historie www.infomikulov.cz/item/dietrichsteinska-hrobka

ČAROVNÁ PŘÍRODA JIŽNÍ MORAVY MIKULOVEM MIMO DAVY
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Majestátní zámek láká na 
prohlídku už z dálky. Jak by ne, 
nocoval tu i Napoleon. V zámku 
sídlí Regionální muzeum 
v Mikulově a skvělé expozice. 
Fanoušci historie se projdou 
„Od gotiky po empír“, milovníci 
vína zažijí „Víno napříč staletími“ 
s proslaveným obřím sudem. 
Zámecká zahrada s mnoha 
terasami patří k největším 
(za)hradním areálům v ČR.

Extra tip: Mikulov je vyhlášenou 
mekkou gastronomie! Bistro 
Kuk servíruje denně čerstvý 
domácí chléb a polévku, 
voňavou kávu a místní vína. 
Bistro Drogérka má lákavé 
menu a sladký bar. Z vinařství 
Volařík je neodolatelný výhled 
na zámek i Svatý kopeček. 
A hotel Tanzberg nabízí tradiční 
židovská jídla v režii šéfkuchaře 
Ihnačáka.

Empírový lovecký zámeček 
Pohansko nechcete v Lednicko-
valtickém areálu minout. Pěšky 
nebo na koloběžce. Jednoduchá 
stavba je obklopená arkádami 
a vyhlídkovými terasami, reliéfy 
nesou příběhy antických hrdinů. 
Projděte expozicí o slovanském 
hradišti z 9. století a venkovní 
model s replikou kultovního 
místa. 

Extra tip: Nedaleko odtud 
leží Břeclav, také spojená 
s Lichtenštejny. Slavný rod 
poznáte nejlépe v břeclavském 
Lichtenštejnském domě. Mají 
tu i sbírku modelů všech staveb 
Lednicko-valtického areálu, 
dozvíte se, jak vznikaly. Zajděte 
také do židovské synagogy 
nebo na břeclavský zámek. 
Z prostřední věže je parádní 
výhled na město.

www.rmm.cz www.muzeumbv.cz/zamecek-pohansko

MIKULOVSKÁ LÁKADLA PO STOPÁCH LICHTENŠTEJNŮ
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