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KVĚTINOVÁ VÝSTAVA
číslo zájezdu 191011

• největší evropská květinová výstava
• 200.000 květin v moři barev, tvarů a vůní
• 85.000 m2 výstavní plochy
• 530 vystavovatelů z 10 zemí
• fantastická květinová aranžmá
• prohlídka historického města Tulln
• v sobotu vinařská tématika v okolí Šatova
• Loucký klášter s degustací vín Znovín Znojmo
ČR

Jaroměřice
nad Rokytnou

Tulln – květinový veletrh

Znojmo
Hnanice

RAKOUSKO
Tulln an der Donau

týkající se plánování, utváření, výbavy zahrady a péči o ni. V ceně vstupenky jsou
i zdejší tematicky laděné Zahrady Tullnu,
které inspirují zahrádkáře - více než 50 vzorových zahrad, cesta do korun stromů 30 m
nad zemí, lesopark u Dunaje s upravenými
říčními rameny.

Šatov

SLOVENSKO
Vídeň

Tulln – květinový veletrh

1. den
Odjezd v 7.00 hod. z Hradce Králové.
Dopoledne zastávka u barokního zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou („české
Versailles“). Prohlídka exteriéru zámku se
zahradami (Přírodně krajinářstý park + Zásobní zahrada). Odpoledne strávíme v oblasti Národního parku Podyjí - nenáročná
vycházka na vyhlídku Devět mlýnů s nádherným pohledem na meandry řeky Dyje

Dyje - vyhlídka na meandr

a na nejznámější historickou vinici Šobes.
V Šatově možnost prohlídky Malovaného sklepa a naučné vinice u Moravského
sklípku. V podvečer prohlídka Louckého
kláštera ve Znojmě – monumentální dílo
s muzeem vinařství a bednářství, organizovaná prohlídka štukových sálů a sklepů,
včetně ochutnávky vína a suvenýru. Možnost nákupu vín Znovín Znojmo. Ubytování a večeře v penzionu.

Šatov - malovaný sklípek

2. den
Snídaně v penzionu, přejezd do rakouského městečka Tulln an der Donau. Celodenní návštěva mezinárodního zahradnického
veletrhu s největší evropskou květinovou
přehlídkou, nezapomenutelný zážitek pro
všechny milovníky květin a rostlin. S více
než 200.000 květinami se celá jedna hala
promění v moře barev, tvarů a vůní, inspirace pro nejkrásnější fotografické motivy.
Jedná se o nejlepší místo a nejdůležitější
termín všech zahrádkářů a profesionálních
zahradníků, účastní se 530 vystavovatelů
z deseti zemí. Na 85 000 m² výstavní plochy najdete vše krásné pro zahradu: květiny, rostliny, ovoce, zeleninu. Na jednom
místě najdete nejlepší tipy, triky a podněty

Pro zájemce bude od cca 15ti do 18ti hodin připravena pěší prohlídka historického
města Tulln - monumentální památník Nibelungů u Dunaje, muzeum místního rodáka, malíře Egona Schieleho, jezdecká socha císaře Marka Aurelia, Porta principalis
dextra, Karner - románská pohřební kaple
u kostela Sv. Stefana, hlavní historické náměstí s radnicí.

Tulln – památník Nibelungů

Tulln – na břehu Dunaje

V 18:00 hodin odjezd od areálu výstaviště, návrat do České republiky, příjezd
do Hradce Králové v cca 23:00 hodin.
Tulln – květinový veletrh

Cena zájezdu zahrnuje:
- dopravu zájezdovým autobusem s klimatizací a WC
- 1x ubytování ve dvoulůžkových pokojích
- 1x polopenzi v místě ubytování
- vedoucího zájezdu
- vstupné do Louckého kláštera s ochutnávkou vín
- vstupné na mezinárodní zahradnický veletrh v Tullnu
- komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu
- p ojištění záruky pro případ úpadku CK dle zák. 159/1999 Sb.
Jaroměřice nad Rokytnou - zámek
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Cena
2 990 Kč

Tulln – květinový veletrh

poznávací zájezd
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