Na kole krajem kudy prošel Pán Bůh...
5. - 6. července 2008
Dvoudenní expedice atrakvními cyklisckými
terény a požehnanou krajinou Velkopavlovicka.
Putování napříč vinicemi, poli kvetoucími světlicí
barvířskou a meruňkovými sady s dozrávajícími
plody - to je červencové Velkopavlovicko zbarvené
do oranžova. Barvu přírody má v názvu i vinařský
fesval Víno v oranžovém, který začíná otevřením
sklepů nabízejících lahodná vína a meruňkobraním
s ochutnávkou meruňkových specialit v sobotu
5. července.

Greenways – Zelené stezky
je jedním z témackých programů Nadace
Partnerství, který se zaměřuje především na rozvoj
šetrné dopravy a turisky. V rámci něj je od roku
1999 postupně realizován ve spolupráci s 240
vinařskými obcemi a mnoha dalšími partnery projekt
ochrany kulturního dědictví a rozvoje vinařské
turisky na jižní Moravě s názvem Moravské vinařské
stezky. Generálním partnerem programu Greenways
Zelené stezky je Nadace České spořitelny.
www.greenways.cz

Moravské vinařské stezky

Na kole krajem kudy prošel Pán Bůh...
Velké Pavlovice 5. - 6. 7. 2008
Během dvoudenního putování slavnostně otevřeme
nové úseky Velkopavlovické vinařské stezky Vrbice Čejkovice a Kurdějov - Hustopeče a odhalíme několik
nových projektů podpořených Nadací Partnerství.
Vstupenky na Víno v oranžovém a Meruňkobraní
nezajišťujeme informace o těchto akcích najdete na
www.velke-pavlovice.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!
Kontaktní osoba:
Jan Grombíř
Jan.grombir@nap.cz
+420 606 162 167

www.vinarske.stezky.cz

tvoří ucelenou síť značených
cyklisckých tras na území všech
vinařských podoblas jižní
Moravy. 1200 km stezek nabízí
putování vinařskou krajinou s podmanivou
atmosférou sklepních uliček, starobylých měst
i lidové architektury vinorodé Moravy. Cílem Nadace
Partnerství, která spolu s městy a obcemi na trase
o celou síť pečuje, je nabídnout cyklistům bezpečné
stezky, kvalitní služby a krásné zážitky ze setkání
s místní kulturou a tradicemi.
www.vinarske.stezky.cz

Nadace Partnerství
je nejvýznamnější česká nadace podporující projekty
udržitelného rozvoje ve všech regionech České
republiky. Během 15 let své existence podpořila
formou nadačních příspěvků ve výši přes 188
miliónů korun už na 2160 projektů nevládních
neziskových organizací, škol, obecních úřadů
i jednotlivců.
Děkujeme, že nám pomáháte zlepšovat životní
prostředí. Vaše rozhodnu mění svět!
www.nadacepartnerstvi.cz

SOBOTA 5.července modrý okruh 50 km

NEDĚLE 6.července červený okruh 40 km

Velké Pavlovice
- náměs před městským úřadem start - 10:00

Velké Pavlovice
- náměs před městským úřadem - start 10:00

Velké Bílovice - Vrbice /podpis smlouvy, ochutnávka/
- Čejkovice /otevření nového úseku Velkopavlovické
vinařské stezky/ - Čejč - Terezín /otevřené sklepy/ Kobylí - Bořece - Velké Pavlovice

Horní Bojanovice - Diváky - Kurdějov /otevření
nového úseku Velkopavlovické vinařské stezky,
ochutnávka v obecní vinotéce/ - Hustopeče Strachon /ochutnávka/ - Šakvice - Starovičky
/rozhledna/ - Velké Pavlovice

generální partner Moravských vinařských stezek

hlavní partner Moravských vinařských stezek

