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Ahoj všichni, 
protože se blíží naše akce, tak bych Vás chtěla zlehka poinformovat o programu, který není povinný, ale může ho kdokoliv 
využít. Program se může měnit dle počasí i dle dohody se všemi. 
 
Takže Vás všechny očekáváme v Campu Pálava, ale není to na Pálavě, ale v Nových Mlýnech  http://www.novemlyny.cz/ mezi 
16-18 hod., hned Vás ubytuji, večeře bude na místě. Není potřeba si brát spacáky nebo ložní prádlo, vše pro spaní je v chatkách i 
v ubytovně. Chatka i pokoje mají vlastní přímotopy v případě chladna, ale objednávala jsem krásné počasí ;-). Pokud byste měli 
nějaké dotazy k ubytování, tak mě můžete kontaktovat.  
 
Den první - 19.4. 2019 - je naplánovaný výlet do Lednice - je to cca 10 km od ubytování - možný přesun autem i na kole (vede 
tam cyklostezka), vloni jsme tam jeli, ale pak už jsme se nestihli pokochat Lednicí a jejím parkem. 
V lednici je od 12:00 hod. hodinové představení dravců děti do 6 let zdarma - vstup s lístkem - platba při odchodu - koho to 
nebude bavit a odejde do 15 min. od začátku představení, tak neplatí nic, 30 min. - 100,- Kč, celou hodinu - 200,- Kč - možnost 
focení s ptactvem zdarma. https://www.zayferus.cz/aktuality/ukazky-dravcu-v-lednici  Pokud někoho nezaujmou dravci, tak je 
možná prohlídka zámku, parku, skleníku..... 
 
Na 15:30 hod., mám domluvenou plavbu lodí Lednickým areálem - https://plavby-lednice.cz/index.php/plavby/skupinove-
plavby - jeli bychom tu 2.variantu - od 2. Minaretu k Janohradu  (je to od těch dravců cca 45 min. chůze - cca 2,5,km) - jde se 
přes dřevěné mosty okolo Pekla a Akvaduktu - prý moc krásná cesta a pak od Janohradu zpět k zámku cca 3 km  - Tady bych 
potřebovala od Vás, co nejdříve vědět, kdo popluje a kdo ne, abych mohla nahlásit počty, loď mám zarezervovanou, ale slíbila 
jsem upřesnění počtu lidí - děti do 3 let zdarma, ostatní dle ceníku na stránkách výše. Kdo by nechtěl jít pěšky od Janohradu k 
zámku, tak může využít jízdu kočárem http://www.jizdykocarem.cz/ . Kolem 17: hod. bychom měli být zpět u zámku.  
 
Občerstvení je všude po cestě, ale nevím jaké a za jaké ceny. První den jsem rozepsala podrobněji, protože potřebuji vědět, kdo 
s námi bude chtít plout a také, abyste si rozvrhli finance.  
 
Den druhý - 20.4. 2019 - výlet na kolech do obce Klentnice, kde na parkovišti necháme kola - (je potřeba zámky na kola) a 
vystoupáme na Sirotčí hrádek, cestou zpět se dle času a zájmu můžeme stavit v Archeoparku v 
Pavlově http://www.archeoparkpavlov.cz/ 
 
Den třetí - 21.4.2019 - projedeme okolí, ještě se domluvíme na místě, ale můžeme jet kolem Rozhledny Maják, přes Přítluckou 
horu, rozhlednu Dalibor, přes Zaječí....., možností je tam více. 
 
 Den čtvrtý - 22.4. 2019 - velikonoční pondělí - v campu se končí snídaní, kdo bude mít zájem, tak my se chystáme do 
Aqualandu Moravia http://www.aqualand-moravia.cz/ , tak kdo se bude chtít přidat, tak může jinak je možné navštívit zámek v 
Mikulově nebo ve Valticích.  
 
V případě nepříznivého počasí můžeme navštívit třeba Papouščí Zoo - https://papouscizoo.cz/, nebo již jmenované zámky 
Valtice a Mikulov.  
 
Takto by to bylo ve stručnosti vše, případné dotazy na tel. 603 110 521, nebo emailem, dejte mi prosím, co nejdříve vědět, kdo 
by chtěl plout.  
 
Děkuji a přeji krásný den.  
Petra  
 

 


