
Vaše nejlepší brána k poznání                                                                          www.portaoptima.com 

Hnanice – hotel Vinice 
            Relaxační pobyt s poznáváním krás Moravy  

        

„Na zhruba 100 km2 se rozkládá nejmenší a zároveň jeden z nejkrásnějších národních parků u nás, 

Podyjí. Hemží se to tu dechberoucími výhledy, skalními městy, meandry řeky Dyje, a dokonce i 

vinicemi. Kromě přírody se můžete těšit na historické hrady, zámky a tyrkysovou Vranovskou 

přehradou.“ 

Termín: 23. - 25. 8. 2022  
Cena: 4. 190,-Kč  
V ceně zahrnuta: doprava zájezdovým klimatizovaným autobusem (vybaveným WC, DVD a s možností 

občerstvení teplými a chlazenými nápoji), 2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu Vinice 4*, 2x 

snídaně formou bufetu, pobytová taxa, hotelový župan, internet, celodenní vstup do wellness centra 

(bazén, vířivka,sauny…) připojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění CK proti úpadku, služby 

průvodce a welcome drink při příjezdu do hotelu i v autobusu. 

V ceně není zahrnuta večeře. Na hotelu stojí tříchodová večeře 350,-Kč.. 

Program: 
1.den: Odjezd v ranních hodinách (6.00 hod), cesta nonstop s hygienickými přestávkami. Po cestě zastávka 

ve vinařském městě RETZ, výstup na  Kalvarienberg, kde se nachází jediný dosud funkční větrný mlýn 

v Rakousku z 18.století, krásný výhled na vinice, možnost občerstvení v kavárně.  Hardeggská vyhlídka - z 

dřevěného altánku na vrcholu skály se odkrývá fantastický výhled nejenom na široké údolí řeky Dyje, ale 

i na nejmenší rakouské město Hardegg. Příjezd do hotelu ve 14.00 hod., ubytování, odpolední relaxace 

v hotelových lázních, nocleh. 
2.den: Celodenní návštěva termálních lázní či individuální výlety do okolí – krásná  je Vyhlídka Devět mlýnů  

nad unikátní údolní lokalitou nedaleko Hnanic nabízí atraktivní výhled na proslavenou vinici Šobes i 

meandry řeky Dyje, lze si zapůjčit kola či domluvit tenis, beach volejbal, hřiště na pétanque, kuželky či řízenou 

degustaci vín Vinice Hnanice 

3.den: Po snídani odjezd domů. Po cestě zastávka na zámku v Jaroměřicích a ve slavném pivovaru 

v Dalešicích – možnost ochutnávky slavného piva i oběda. Předpokládaný návrh domů ve večerních 

hodinách ( cca 19..00 hod.).  

 

 
 

 
  


