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Jeden z nejkrásnějších areálů 
vinných sklepů na Moravě?
Sklepy Plže! Modré zdobení 
fasád jinde neuvidíte. 80 vinných 
sklepů budovaných od 15. století 
samotnými vinaři, jen 14 km od 
Hodonína. A proč to nezvyklé 
jméno? Hemží se to tu hlemýždi! 
Vinařská turistika kvete také ve 
sklepních uličkách Sudoměřic 
a Kozojídek.

Extra tip: Strážnice žije folklorem 
a muzikou, i zdejší zámek je 
zasvěcen lidové hudbě. Jste 
v kraji oskeruší. Vzácný druh 
jeřábu Bílé Karpaty miluje. 
Poznejte ho na naučné 
oskerušové stezce značené 
červeným šikmým pruhem. 
Odstartujte v Tvarožné Lhotě 
a u rozhledny Travičná se 
rozhodnete, zda zvolíte malý 
okruh nebo delší do Radějova.

Bylinkový ráj Sonnentor
v Čejkovicích vás nadchne. 
Pořádají voňavé akce 
o ekologickém zemědělství 
a zážitkové exkurze. Děti se
zabaví interaktivními hrami 
i v obří houpačce. Odpočinek 
najdete v bylinkové zahradě 
svaté Hildegardy nebo 
v Čajovém salónu. Dýchá to tu 
neopakovatelnou venkovskou 
atmosférou.

Extra tip: Zamiřte i do Starého 
Poddvorova! Kousek od něj 
stojí větrný mlýn. Díky důmyslné 
konstrukci soustrojí byl otočný, 
přes velkou váhu se dal snadno 
otočit za větrem. Uvidíte, jak 
naši předkové zpracovávali 
zásadní surovinu. A co teprve 
romantická noční prohlídka! 
Nově instalované osvětlení 
ukazuje mlýn z jiné perspektivy.

www.obec-petrov.cz www.sonnentor.com

KRAJ VÍNA A OSKERUŠÍ SLOVÁCKÁ POHODA KAŽDÝM COULEM
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Zámek Milotice, známý filmem 
Poslední aristokratka, ukazuje 
život majitelů rodu Seilern-
Aspang. V areálu je opulentní 
francouzská barokní zahrada, 
bažantnice, oranžérie, jízdárna 
a konírna. Na prohlídku stylově! 
Půjčte si úžasné repliky
dobových šatů (rezervujte 
předem). Konírnu a dračí sluj
s pokladem ocení děti, zámeckou
kavárnu s dortem i dospělí.

Extra tip: Vyzkoušejte šlapací 
drezínu po staré Baťově 
železnici. Půjčte si ji jen pro 
sebe, za hodinu najedete 3 
kilometry kolem Ratíškovic. 
Trasa spojuje vinařské stezky 
Podluží a Moravskou vinnou. 
Jízdu rezervujte předem. A 
zastavte se v kyjovské Pražírně. 
Ochutnáte prvotřídní kávu, pivo, 
víno, zákusky.

Unikátní technická památka 
„Baťák“ je zasvěcena rekreační 
plavbě od Otrokovic až do 
Skalice. Dodnes je k vidění 
výklopník uhlí v Sudoměřicích a 
sklápěcí mosty. Plavba probíhá 
i na samostatných říčních 
úsecích Kroměříž – Otrokovice 
a Rohatec – Hodonín. Půjčte si 
motorový člun nebo se svezte 
na výletní lodi. Podél celé vodní 
cesty vede parádní cyklotrasa.

Extra tip: Staňte se kapitánem 
hausbótu! Plavbu po Baťově 
kanálu spojíte s poznáním 
památek, vinných sklepů, 
chráněných přírodních lokalit 
i ptačí rezervace. Kapitánské 
zkoušky nepotřebujete, 
zaškolení na místě stačí. 
Půjčovny motorových lodí, kánoí 
a kol najdete např. ve Veselí nad 
Moravou či Strážnici.

www.zamek-milotice.cz www.batacanal.cz

JAKO POSLEDNÍ ARISTOKRAT(KA) LODNÍM KAPITÁNEM NA JEDEN DEN
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O historii Slovanů vypráví 
Slovanské hradiště 
v Mikulčicích, jedno 
z nejvýznamnějších míst naší 
historie. Objevte původní 
opevnění rozlehlé akropole 
a pozůstatky kamenných 
církevních staveb. Projděte 
lesoparkem přes lávku Velké 
Moravy do Kopčan k jediné 
stavbě dochované z období 
Velké Moravy - kostelu sv. 

Margity Antiochijské.

Extra tip: Na procházku 
pohodovým Hodonínem. Město
v srdci Moravského Slovácka 
s prvorepublikovým puncem 
zve k odpočinku těla i ducha. 
Dopřejte si některou z wellness
procedur – třeba v otevřeném 
pavilonu lázní Bliss Day Spa.
Město je rodištěm T. G. Masaryka,
navštivte jeho muzeum.

Hodonínská zoo se řadí mezi 
nejmladší zahrady v republice. 
Je celá v zeleni, útulná a chovají 
zde několik rarit, které jinde 
neuvidíte. Daří se tu velkým 
kočkám - rozrůstá se rodina 
bílých lvů, mrštní tygři ussurijští 
se honí a dovádějí ve vodě. 
Vítanou atrakcí pro děti je 
lanové 3D bludiště v korunách 
stromů naproti zoo.

Extra tip: Od zoo startuje výlet 
teplomilnými doubravami. Skvělý 
pro pěší, bruslaře i cyklisty. 
Cyklostezku Baaderovou alejí 
najdete snadno, zavede vás 
k romantickým hodonínským 
rybníkům. Jejich břehy 
oplývají pestrým ptactvem 
a fotogenickou flórou. Projdete 
se dokonce středem vodních 
ploch! 

www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice www.zoo-hodonin.cz

ZA SLOVANY NA SLOVÁCKO V HODONÍNĚ DO ZOO I NA VÝLET
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Za větrnými mlýny nemusíte do 
Nizozemí. Vypravte se ke Kyjovu. 
Bukovanský mlýn je 15metrová 
rozhledna holandského střihu.
Interiér skrývá prodejní galerii
s výstavou keramiky a expozici
o historii Bukovan. Atmosféra 
vás přenese do časů prababiček.
V areálu je hotel s restaurací. 
Zahrajete si minigolf a děti 
pošlete do volného výběhu za 
přátelskými kozami.

Extra tip: V Bukovanském mlýně 
si dejte moravská vína a tradiční 
slovácké dobroty z poctivých 
surovin. Popojeďte do Ždánic 
a projděte se naučnou stezkou 
Motýlí ráj. Začíná na náměstí 
a vede rozmanitým biotopem 
plným starých polí a mezí. 
Začátkem léta uvidíte přes 80 
druhů motýlů. Ždánický les stojí 
za výlet!

Nedaleko Strážnice existuje 
cyklistův splněný sen. Stav 
nirvány dává 5 MTB okruhů se 
singletraily v nedotčené přírodě 
Bílých Karpat. Stezka života, 
Trail of Life, se v 5 trasách 
rozbíhá z rekreační oblasti 
Lučina. Zázemí i prostor pro 
trénink je hned vedle vodní 
nádrže. Přijeďte za zážitky, 
zůstaňte několik nocí. Panorama 
Karpat, rozlehlé louky, kličky 

mezi stromy, přírodní dropy…

Extra tip: Areál větrného 
mlýna v Kuželově vás zabaví. 
V hospodářských budovách 
navštívíte expozici horňáckého 
bydlení a života přelomu 19. 
a 20. století. Jste v kraji, kde umí 
lidé proměnit ovoce do tekuté 
formy. Vyzkoušejte sami třeba 
v místní rodinné pálenici. Na 
zdravíčko!

www.bukovansky-mlyn.cz www.trailoflife.cz

ZA HOLANDSKÝM MLÝNEM NA MORAVU ČAROVNÝ KRAJ BÍLÝCH KARPAT
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Do Mutěnic se vydejte pěšky
nebo na kole z Hodonína, kam
dojedete autem či vlakem. Tři
asfaltky lemující malebné vinice
směřují k rozhledně Vyšicko,
zvané Triangl. Ta nejpohodlnější
vede z mutěnického náměstí
směrem na Dubňany. Rozhledna
je trojúhelníkovitého půdorysu,
ocelové konstrukce s dřevěným
schodištěm, vysoká 9 metrů.

Extra tip: Mutěnické malované
sklepy „búdy“ budete milovat!
Vydejte se od radnice po
červené. Na jejím konci vás
čeká šest stovek sklepů a vždy
najdete někoho, kdo s vámi rád
poklábosí o místních zvycích,
folkloru a nabídne sklenku
moravského. Zjistíte, z čeho
jsou búdy postavené nebo co
znamená žůdro.

www.slovacko.cz/misto/rozhledna-vysicko-mutenice

MUTĚNICKÝ KRAJ VÍNA
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Zámek Bzenec nenabízí prohlídku
zdobenými komnatami... V jeho
historickém podzemí sídlí
oceňované vinařství. Sklepní
uličky jsou nedaleko, okoštujte
lahodné odrůdy. Po (ne)vinném
doušku přijde vhod procházka
anglickým parkem, kde roste
přes 900 let proslulá Bzenecká
lípa. Za krásným výhledem do
kraje vystoupejte vinohradem
na návrší, ke kapli sv. Floriána

a Šebestiána.

Extra tip: Zavítejte k národní
přírodní památce Váté písky.
Moravská Sahara u Bzence
má téměř 95 hektarů! Tento
biotop je jedinečnou ukázkou
pískomilných společenstev
se specifickou skladbou
rostlinných a živočišných druhů.
Písky pocházejí ze sedimentů
řeky Moravy vyváté z koryta řeky.

www.bzenec.cz

MORAVSKÁ VÍNA A POUŠŤ

Skanzen Strážnice vás provede
historií Slovácka, dětem
představí živý folklor kamarád
Fanošek. Poznáte zdejší regiony
i technické vodní stavby,
areál lučního hospodářství
a vinohradnictví. Pokladem
světového formátu je místní
modrotisková dílna rodiny Jochů
zapsaná v UNESCO. Zastavte
se na prohlídku, zahalte se do
krásné tradice!

Extra tip: Zajeďte si odpočinout
do Veselí nad Moravou,
konkrétně do zámeckého parku.
Je plný vzácných stromů, jezírek
s můstky, fontánou… Zamiřte
i do hvězdárny! Vystoupejte
na rozhlednu Radošov
v symbolickém tvaru číše.
Nebo do Blatnice pod Svatým
Antonínkem k pramenům
vinařství. V sousední Blatničce je
výrobna krojů s expozicí.

Vrbasovo muzeum ve Ždánicích
je mekkou všech sběratelů!
V suterénu renesančního zámku
uvidíte na jednom místě přes
6 tisíc exponátů. Památky na
generála Laudona, pohyblivé
modely vodních a větrných
mlýnů, středověké vesnice…
Ze sbírek napoleonská,
numismatická či entomologická.
Muzeum je bezbariérové a smíte
vzít i psa. Přibalte mikinu, bývá

tu chladno i v létě.

Extra tip: Přímo ve Ždánicích
zavítejte ještě do Hvězdárny
a planetária na denní pozorování
Slunce a večerní pozorování
astronomickými dalekohledy.
A zajeďte si do Kyjova. Kyjovský
pivovar má restauraci, hotel
a pivní lázně v jednom. Páni
ocení chmelovou lázeň, dámy
třeba bylinkovou bublinkovou.

www.nulk.cz/web_skanzen www.vrbasovo-muzeum.webnode.cz

OBJEVTE SLOVÁCKÉ POKLADY NA JIHU MORAVY NEJEN NA VÍNO
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