
 

Jan Flajšinger z Caravan Clubu Přerov  zve všechny karavanisty na 

10. karavanistický sraz při příležitosti konání jubilejního 

 

vín Lednicko-valtického areálu 

která  se koná ve dnech 19. – 21.5.2017 v ATC Apollo Lednice  

 
 (www.atcapollo.cz, Mail: info@atcapollo.cz, GPS: 48°47'08.4"N 16°49'36.4"E) 

 
 

 
Již desátým rokem proběhne výstava vín Lednicko-valtického areálu v prostorech kempu Apollo. K ochutnání bude 
600 vzorků vín, které řádně ohodnotíme odbornou komisí v neděli 14. května 2017. A již po sedmé bude součástí 
výstavy vín sekce prezentace vinařství, která vystavuje vína již dříve oceněné na různých soutěží v ČR i v zahraničí. 
Tato prezentace vinařství slouží k propagaci a zároveň k možnosti ochutnat vína i z jiných vinařských podoblastí. 
Slavností předávání cen oceněným vinařům proběhne v pátek 19. května 2017 v 18 hod. za přítomnosti starostů z 
Lednicko-valtického areálu. Po oba dva dny hraje cimbálová muzika a k občerstvení jsou nabízeny místní speciality 
K ochutnání bude 600 vzorků vín. Akce proběhne ve dvou dnech. Začíná se 19. května ve 14.00 hod. a končí ve 
22.00 hod. a druhý den 20. května se pokračuje od 10.00 do 22.00 hod. 

Lednicko-valtický areál 

Lednicko-valtický areál je od roku 1996 v seznamu míst Světového kulturního přírodního dědictví UNESCO. 
Rozkládá se na ploše 200 km

2
 a je považován za nejrozsáhlejší člověkem vymodelované území v Evropě. Autokemp 

Apollo Lednice je součástí cyklotras a turistických tras a nabízí mnoho příležitostí k poznávání památek a krás okolí.  
Bližší informace o zajímavostech v okolí najdete na: http://www.atcapollo.cz/okoli/ 

Součástí tohoto srazu je i  4. ročník mezinárodních rybářských závodů, které pořádá  20.5.2017 CC Piešťany 

Program srazu  

Pátek 19.5.2017   

 Zahájení srazu 

  Individuální cykloturistika nebo pěší turistika , 

 14:00 – 22:00 Výstava vín  Lednicko-valtického areálu s koštem – 1.den 

 18:00 - Slavností předávání cen oceněným vinařům 

 hraje cimbálová muzika a k občerstvení jsou nabízeny místní speciality. 
Sobota 20.5. 2017 

 individualní cykloturistika nebo pěší turistika  

 8:00 – 12:00  - 4.mezinárodní rybářské závody o ceny, hodnocení jeden cm = 1 bod 

 15:00 - vyhlášení vítězů mezinárodních rybářských závodů 

 10:00 – 22:00 - výstava vín  Lednicko-valtického areálu s koštem  - 2.den 

 hraje cimbálová muzika a k občerstvení jsou nabízeny místní speciality. 
 Neďele  21.5.2017  

 individuální návštěva  Janova hradu, parku, minaretu, Lednického zámku a skleníku 

 ukončení srazu 

Účastnické poplatky 

Posádka  ( t j.  2 dospělí, děti, auto+obytný přívěs nebo obytné auto )     300,- Kč/noc 
Vstupenka na výstavu a košt vína (katalog + 2 sklenice na 2 dny pro dvě osoby)  400,- Kč 
 
Stejné ceny platí i 3 dny před a 3 dny po akci. Platba možná i v EUR 
Možnost ubytování v chatách – nutno objednat u ing.Sadílková, tel +420 777187160, Mail: info@atcapollo.cz 

 
 
Na shledanou se těší Jan Flajšinger – CC Přerov, tel: +420 723923249, mail: flajsinger.jan@seznam.cz 
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