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aneb UZAVŘENÍ CYKLOTURISTICKÉ SEZÓNY 
ve Velkých Pavlovicích 

 

Sobota 17. listopadu 2012,  
zahájení v 9.00 hod. ve vinařské uličce Pod Starou Horou 

 
 

Program dne a trasa p ěšího vycházkového okruhu (délka cca 5,5 km):  
 
 

1. START pěšího okruhu  * VINAŘSKÁ ULIČKA POD STAROU HOROU  
- malé občerstvení za symbolické ceny - svařáček, čaj, káva, sladké pe čivo - buchty, kolá če, záviny 
- na startu stánek místní prodejny jízdních kol ZAF VELOSPORT,  
možnost vydat se na delší cyklo-okruh o délce cca 11 km  přes obec Bořetice 

 

KRÁTKÝ CYKLOTURISTICKÝ OKRUH – alternativa pro otuž ilé sportovce ☺  
START Vina řská uli čka Pod Starou Horou  – Bendův kříž – Koňský ranč u cihelny – cyklostezkou  Krajem André 
a Modré Hory (zkratkou) do Kraví hory v Bořeticích – z Bořetic po nové cyklostezce do Velkých Pavlovic 
– CÍL Vinné sklepy Františka Lotrinského, a. s. a Ek ocentrum Trkmanka (délka trasy cca 11 km)  

 

2. záchytný bod  * VYHLÍDKA U BENDOVA K ŘÍŽE ve Staré ho ře 
 

3. zastavení  * KOŇSKÝ RANČ za cihelnou  
- malé občerstvení na půli cesty – ke koupi bude připraven svařáček, čaj, káva 

    a špekáčky s chlebem,  které si bude možné opéci nad otev řeným táborovým ohn ěm 
  - pro d ěti  bude připraveno pod bedlivým dohledem místních myslivců 
    střílení vzduchovkou na ter č se sladkou odměnou 
 

4. záchytný bod  * BIOCENTRUM ZAHÁJKA v lokalit ě Horní rybník  
 

5. záchytný bod  * RELAXAČNÍ LESOPARK U TRKMANKY  
 

6. CÍL pěšího okruhu  * VINNÉ SKLEPY FRANTIŠKA LOTRINSKÉHO, a. s.  
                                         & EKOCENTRUM TRKMANKA  
 

„Dny otev řených dve ří“ v ekocentru i ve vinných sklepech  
Možnost prohlídky interiérů obou objektů, ve sklepech s ochutnávkou velkopavlovických vín   
(žetonový systém – 1 žeton za 10,- Kč, což je cena za jeden vzorek vína o objemu 0,5 dcl) 

 

Kulturní program v prostranství p řed vstupem do Vinných sklep ů Františka Lotrinského, a. s.  
- od 11.30 hod.  k tanci a poslechu zahraje místní country skupina COLORADO 
- jako občerstvení bude ke koupi svařáček, čaj a káva  
- chybět nebude ani vyhlášený gulášek a proslulá polévka zel ňačka velkopavlovických Sokol ů, 
příjemná tečka výletu připravená právě v čase obědovém 

 

Přijďte se o svátečním víkendovém dnu pobavit, těšíme se na Vás! 


