
 

Navštivte s námi několik zahrad, které se pyšní certifikátem „Ukázková přírodní zahrada“ a další krásná místa. 
Uvidíme zahrady soukromé, výukové, veřejné i komerční. 

Výlet pro inspiraci, jak pečovat o svůj pozemek v souladu s přírodou. 

 
PROGRAM 24.6.2023 

• Přírodní zahrada Hikešovi, Oslavice – ukázková přírodní zahrada s možností nákupu autorské keramiky 

• Přírodní zahrada Lipka – Rozmarýnek a Zahrada U Řeky, Brno – výukové zahrady Centra ekologické výchovy Lipka, možnost nákupu zajímavých publikací s ekologickým 
zaměřením pro výuku i pro zahradní zvídavce 

• Otevřená zahrada, Brno – nová městská zahrada v samém centru Brna / varianta individuální prohlídka města 

• Velké Pavlovice – večeře, ubytování TJ Slavoj 

• Vinný sklípek Velké Pavlovice – rezervace proběhne podle počtu zájemců (bude upřesněno) 
PROGRAM 25.6.2023 

• Bylinkový ráj Sonnentor, Čejkovice  - zbrusu nová zážitková exkurze do voňavé výroby bylinných BIO čajů, čajovna a kavárna, prodejna, bylinková zahrada 

• Tematické zahrady - Labyrint přírody a ráj zahrad, Lednice – Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity, 11 expozičních zahrad, např. Vodní zahrada, Kuchyňská zahrada, 
Stříbrná zahrada a další 

• Bylinková zahrada Lu & Tiree Chmelar, Valtice – první ukázková přírodní zahrada v ČR, jedinečná zahrada s více než 300 druhy bylin v samotném centru Lednicko-valtického 
areálu zapsaného v UNESCO, součástí je obchod s prodejem místních produktů a bylin 

 

CENA 1 950,- Kč 
Cena zájezdu zahrnuje dopravu, vstup do Přírodní zahrady Hikešovi, ubytování se snídaní, vstup Bylinkový ráj Sonnentor a Bylinková zahrada Valtice. Do ostatních zahrad je vstupné dobrovolné nebo 
bude řešeno na místě. Účastníci si hradí večeři, nedělní oběd a posezení ve sklípku (dle zájmu). 
Odjezd v sobotu 24.6.2023 v 6:00 hodin z Klatov od hradeb (Jiráskova ul.). Další zastávky k nástupu Myslovice, Plánice náměstí nebo kdekoliv na trase (přes Nepomuk).  
Předpokládaný návrat je 25.6.2023 kolem 21:30 hodin. 
Závazné přihlášky s platbou nahlásit do 30. 4. 2023.  
Po termínu uzávěrky je možné ověřit si volná místa u kontaktní osoby: Věra Dvořáková, tel. 604 859 186, vevaro@seznam.cz, www.zahradaumalire.cz 
 
Storno podmínky: 
V případě neuhrazení poplatku do stanoveného termínu si pořadatel vyhrazuje právo nabídnout místo jiné osobě. Přihláška na akci je závazná a účastnický poplatek se nevrací. Pokud se přihlášená 
osoba nebude moci z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, musí si najít za sebe náhradníka - peníze budou vráceny jen v případě plně obsazených míst dalšími zájemci. 
V případě zrušení zájezdu bude poplatek vrácen v plné výši. Změna programu vyhrazena.  

 

ZÁJEZD  

DO PŘÍRODNÍCH ZAHRAD  

JIŽNÍ MORAVY 

24.-25.6.2023 

 
 

http://www.zahradaumalire.cz/?fbclid=IwAR2Xo1KDwzEWx3VDX6nblKC_xNgCdOYt5MlAMfhXn5CsurkwGc8uAE33ldU

