
        

13.– 14.10.2018 
LEDNICE - VALTICE 
 

KČT,  odbor Žamberk, pořádá ve dnech 13. až 14.10. 2018 turistickou 

akci,  výlet do Lednicko  -  Valtického areálu a do sklípku 

DOPRAVA  –  Autodoprava  Zářecký, Ústí nad Orlicí „Bus SOR“ pro 26 

osob 

PRŮVODCE – Ing. Vladimír SMYČKA 

UBYTOVÁNÍ – Ubytovna, Polní 795, Valtice - místní název 

"CIHELNA".  Cena ubytování 250,- na osobu a noc 

STRAVOVÁNÍ – V sobotu počítat s vlastním občerstvením. Večeře 

zajištěna, vlastní nedělní snídaně, kuchyňka k dispozici. Nedělní oběd 

zajištěn. 

SKLÍPEK - Tomáš Adamec, Růžová 25, Valtice 

CENA A PLATBA – cena  zahrnuje:  cestu, cenu ve sklípku a ubytování, 

celkem 1500,- Kč pro cizí a 1000,- Kč pro členy KČT. 

PROGRAM –  
Sobota – odjezd z náměstí v Žamberku v 05:00 hodin, v 09:00 hod 
příjezd do Lednice.  
 
Prohlídka zámku a zahrad,  pěšky na Minaret, lodí na Janohrad a 
pěšky zpět do Lednice. Celkem asi 6 km chůze.  
Vstupné Zámek 150/100, Minaret 40/20, lodí 140, Janohrad 50/30 
 
V 17:00 hod. odjezd na ubytování a od 18:00 zamluven sklípek u pana 
Tomáše Adamce. Pěšky 1,5 km od ubytování. 
 
Zde bude připraveno občerstvení a ochutnávky vín. Cena cca 400,- Kč 
Zpět na ubytování pěšky asi mezi 22:00 až 24:00 hodin. 
 

 

Turisticko -

poznávací akce 

pro všechny ! 

──── 

Ubytování 

v Ubytovně ve 

Valticích 

──── 

Cena  pobytu 

1 500,- Kč 

nečlenové,  

1 000,- Kč 

členové,- Kč 

 

č.ú. 2800714844/2010 

 

 

POŘÁDÁ KČT,  

ODBOR ŽAMBERK 

 

Ing. Jiří Broulík 

Tel.725766509 

kctzamberk@centrum.cz 
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Neděle – 10:00 - 12:00 prohlídka zámku a kaple ve Valticích, 

                                           vstupné 180/130 

                                 

            návštěva Zámečku Pohanka u Břeclavi vstupné 50/25 

                                                 

                                     Moravské hody v Poštorné.  

                                            

Předpokládaný odjezd zpět cca 17:30 hod, s příjezdem do Žamberka 

v 21:30 hod. Možnost se cestou stavit na večeři. 

Změny programu možná, dle dohody. 

Tuto turistickou akci organizuje, rád vás povede a bude odpovídat na 

všechny vaše dotazy – Jirka Broulík, tel: 725766509   

broulik@razdva.cz .  Počet účastníků je omezen na 26  turistů (dopravy). 

Srdečně vás zdravíme a těšíme se na vaši účast. KČT,  odbor  Žamberk.            

 

 

Uzávěrka 

přihlášek pro 

účastníky akce 

a úhrada 

poplatku je 

17.9.2018 

──── 

Posezení ve 

sklípku pana 

Adamce 

──── 

Účastnit se 

mohou i 

nečlenové KČT 

──── 

Poznejte krásy 

Jižní Moravy a 

dobrého vína 
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