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čtyři sezóny, 200 sklepů, 
nespočet zážitků –  

Vinařská oblast Morava 
důvěrně a zblízka

Jak získat vstupenku? Zajistěte si účast 
na prvním ročníku už v lednu 2009 
na stránkách www.otevrenesklepy.cz. 
Počet vstupenek je limitován – na jeden 
nákup nejvíce 4 ks. V ceně vstupenky 
poukazy na nákup vína. Kyvadlová doprava 
mezi obcemi zajištěna. Účastníci mohou 
hrát o výjimečné vinařské ceny.

Čtyři vinařské podoblasti a čtvero ročních 
období. Čtyřikrát v roce můžete navštívit 
padesát otevřených sklepů v nejproslulej‑
ších vinařských obcích jižní Moravy.
Poznáte známé vinaře a jejich vína,  
sklepní uličky, místní kuchyni i folklor.
Pozvěte i své přátele a prožijte spolu  
nezapomenutelný víkend.

jaro 21.–22. března 2009
Velkopavlovická vinařská podoblast

léto 20.–21. června 2009
Slovácká vinařská podoblast

podzim 19.–20. září 2009
Mikulovská vinařská podoblast

zima 21.–22. listopad 2009
Znojemská vinařská podoblast



Veselí nad Moravou

Skalica

Břeclav

Mikulov

Velké Pavlovice

Znojmo

Hodonín

Kyjov

Uherské Hradiště

BRNO

jaro 20.–21. března 2009

Mladá vína z Modrých hor
Vítají vás vinaři z kraje, kde Pán Bůh  
požehnal nejlepším červeným vínům  
na Moravě. V podmanivém prostředí 
historických sklepů ochutnáte mladá 
vína z Modrých hor. Slavnostní zahájení 
v pátek večer, otevřené sklepy pak můžete 
navštívit od sobotního rána do nedělního 
podvečera. Degustace doplní tematická 
gastronomická nabídka.

Otevřené sklepy v obcích: Bořetice,  
Čejkovice, Kobylí, Němčičky,  
Velké Pavlovice, Vrbice.

léto 19.–20. června 2009

Slunovrat na Podluží
V předvečer letního slunovratu  
vás přivítá kraj vinohradů, znamenitých  
zpěváků a družných lidí. Podlužácké vesni‑
ce zdobené tříbarevnou lidovou ornamen‑
tikou a vína jako „malovaná“. Dvoudenní 
vinařský svátek v nejjižnější části Slovácké 
vinařské podoblasti bude nejen ve zname‑
ní opulentních vín, podlužáckých specialit,  
ale i jazzu, blues a svébytného folklóru.

Otevřené sklepy v obcích: Kostice,  
Mikulčice, Moravská Nová Ves,  
Prušánky, Tvrdonice, TýnecHle jižní Morava  

 kraj meruněk a vína  
Janíčka tu v písni zabili
a u jezírka blízko Podivína
střevíček bílý víly ztratily

Jan Skácel

 ochutnáte jedinečná vína  
přímo v místě jejich zrodu

 setkáte se s nejvěhlasnějšími  
moravskými vinaři, jejichž jména  
znáte z etiket vín, která máte rádi

 seznámíte se s vinařskými řemesly 
a uměleckými díly inspirovanými vínem

 najdete si tam to své na celý život

nejméně 
čtyři dobré 

důvody,  
proč přijet

Mladá vína  
z Modrých hor

Slunovrat 
na Podluží


