Program exkurze Kutnohorsko - Znojemsko
čtvrtek 6. 10. – pátek 7. 10. 2022

6. 10. 2022 - čtvrtek
- odjezd autobusu 7.30 od budovy Pozemkového úřadu v Kutné Hoře (kontaktní osoba
Radek Tvrdík)

1. Kostel sv. Jakuba v Církvici (10 km) 8:00 – 8:45
- prohlídka rekonstruovaného kostela (podpořeno MAS z IROP)
2. Centrum služeb Kostka (10 km) 9:00 – 10:00
- představení služeb KC (podpořeno MAS z IROP)
(káva a koláček během prohlídky)
3. Pěstitelská pálenice Malenovice (10 km) 10:30 – 11:00
- představení projektu podpořeného MAS z PRV
4. Komunitní centrum Košice (12 km) 11:30 – 12:30
- přestavba staré fary pro potřeby spolku Strniště (podpořeno MAS z IROP)
- rekonstrukce kostela P. Marie (podpořeno MAS z PRV)
5. Zbraslavice - oběd v restauraci U Huberta, (15 km) 13:00 – 14:00
výběr z menu + nápoj alko/nealko
oběd 1
oběd 2
oběd 3

Hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky,brusinky
Kuřecí steak se šunkou a nivou,hranolky
Ceaser salát s parmazánem a krutony

6. Červené Janovice (6 km) 14:15 – 15:30
- mlékárna a prodejna Agro Podlesí (podpořeno MAS z PRV)
- rekonstrukce náměstí (podpořeno MAS z PRV)
- přejezd na Moravu ke Znojmu (160 km) 15.30 - 18.00
7. Tasovice, Slunečný penzion 18.00 - 19.30
- ubytování včetně snídaně, dvou až třílůžkové pokoje
- večeře (jednotné menu)
společná večeře

Kuřecí/vepřový řízek s bramborovým salátem + nápoj

8. Tasovice, Vinné sklepy Špillar 20.00 - 22.00 - degustace vín (10 vzorků)

7. 10. 2022 – pátek
- snídaně v místě ubytování 7:30 - 8:30,
- přesun do Znojma 30 min.
9. Muzeum motorismu, Znojmo 9:00 – 10:00
- prohlídka muzea
10. Znojmo, prohlídka města 10:00 – 11:30
- pěší prohlídka města (cca 1,5 km)
- káva v některé z kaváren (na vlastní náklady)
11. Vranov nad Dyjí (22 km) 12.00 - 15.00
- oběd v restauraci
výběr ze tří jídel + nápoj
-

prohlídka zámku 14.00 - 15.00

Předpokládaný návrat kolem 17.30.
V ceně exkurze 3.200,- Kč je obsažena doprava, ubytování, strava (2x oběd, snídaně a
večeře) a vstupy do navštívených objektů. Na základě závazné přihlášky Vám bude na
tuto cenu vystavena faktura na obec.

