S bouďákama za burčákem
Rád/a se projdeš vinicama, máš rád/a burčák, víno, pálenky, folklór a dobře naladěné lidi?
Tak se doma zeptej mamky, taťky nebo panímámy/pantáty a pojeď s nama. A jestli má
panímáma/pantáta zásluhy vem ju/ho sebou

Odjezd: 5.10.2019 7:00 od OÚ Kladeruby (Dolní Bojanovice cca 9:00)
Návrat: 5.10. 2019 17:30 sraz u autobusu (Kladeruby cca 20:00)
Závazné rezervace s platbou osobně u Tomáše Hermana, informace na tel.
732 616 448.
Cena dopravy: 250Kč/osoba
První říjnová sobota tradičně připadá na nejvýznamnější akci, kterou pořádá Klub českých
turistů, odbor Hodonín pro širokou veřejnost. Tou je Pochod slováckými vinohrady, na který
se v sobotu 5. října 2019 vydáme již po třiačtyřicáté.
POPIS TRAS
Trasa 23 km - start Hodonín, prostory hotelu Grand, Wilsonova ulice, proti nádraží (7:00 - 11:00),
červené značení
Itinerář: Hodonín - Písečný (4,5 km) - Dolní Bojanovice (8,0 km, kontrola) - Starý Poddvorov (14,0
km, kontrola) - Nový Poddvorov (15,5 km) - rozhledna Na Podluží (17,0 km, kontrola) - Vrchní
Nechory (20,0 km) - vinné sklepy Nechory (21,0 km)
Trasa 14 km - start Hodonín, prostory hotelu Grand, Wilsonova ulice, proti nádraží (7:00 - 11:00),
modré značení
Itinerář: Hodonín - Písečný (4,5 km) - Dolní Bojanovice (8,0 km, kontrola) - Josefov (12,5 km,
kontrola) - vinné sklepy Nechory (14,0 km)
Trasa 15 km - start Dolní Bojanovice, foyer Kulturního domu, Hlavní 419 (7:30 - 12:00), červené
značení
Itinerář: Dolní Bojanovice - Starý Poddvorov (6,0 km, kontrola) - Nový Poddvorov (7,5 km)
- rozhledna Na Podluží (9,0 km, kontrola) - Vrchní Nechory (12,0 km) - vinné sklepy Nechory (13,0
km)
Trasa 6 km - start Dolní Bojanovice, foyer Kulturního domu, Hlavní 419 (7:30 - 12:00), modré
značení
Itinerář: Dolní Bojanovice - Josefov (4,5 km, kontrola) - vinné sklepy Nechory (6,0 km)
Cíl všech tras:

vinné sklepy Nechory (11:00 - 18:00)

Startovné:

dospělí 30 Kč, mládež 10 Kč

Odměna:
nálepek a odznaků

pamětní list, razítka do vandrbuchů, možnost zakoupení turistických

Parkování autobusů:

odstavná louka u boží muky v zatáčce ve sjezdu z Nechor do Prušánek

