ZÁJEZD NA ZÁMEK BUCHLOVICE,
LETECKÉ MUZEUM KUNOVICE
A TVRZ HLUK
Vážení přátelé, příznivci a spoluobčané,
AVZO TSČ ČR z. s., p. s. Huslenky pořádá pro své členy a rodinné příslušníky zájezd do
výše zmiňovaných míst a to dne 8. září 2018 (sobota). Počítáme s tím, že naši členové i
se svými rodinami nenaplní autobus a proto dáváme touto cestou veřejnosti na vědomí, že
se na tento zájezd můžete přihlásit a jet s námi. Přihlásit se můžete u naší jednatelky, paní
Ing. Romany Kašparové (email: romana.kasparova@seznam.cz). Přihlášky se přijímají
do naplnění kapacity autobusu.
Cena zájezdu činí 150,- Kč za osobu. Vstupné do zámku a muzea si hradí každý účastník
sám.

PROGRAM ZÁJEZDU:

8:00 – 9:30

Přesun na trase Halenkov – Buchlovice

77 km

1:30 h

Sraz v 7:45 před budovou Obecního úřadu

9:30 – 11:00 Prohlídka zámku v Buchlovicích

1:30 h

11:30 – 13:00 oběd v obci Buchlovice Hospoda Na Rynku

1:30 h

13:00 – 14:00 Vinotéka „Ráj vína“

1:00 h

Vinotéka je vzdálena tři domovní bloky od hospody Na Rynku.
Zde bude možnost si nakoupit stáčené sudové i láhvové víno.

14:00 – 14:30 Přesun do Kunovic (letecké muzeum)

20 km

14:30 – 17:00 Prohlídka muzea
17:00 – 17:30 Přesun do obce Hluk

0:30 h
2:30 h

15 km

0:15 h

17:30 – 19:30 Posezení v místní restauraci s názvem TVRZ

2:00 h

19:30 – 21:00 Návrat do Huslenek

1:30 h

71 km

Poznámky:
- Pořadatelé si vyhrazují drobné změny v časovém plánu
- Vstupné: Zámek Buchlovice
Dospělí 50 Kč, děti do 6 let zdarma, mládež 6 –18 let 40 Kč, senioři nad 65 let 40 Kč,
rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti) 140 Kč

- Vstupné: Letecké muzeum Kunovice
Dospělí 80,- Kč, jinak spousta slev (důchodci, rodinné vstupné, skupinové vstupné,… atd.

- V hospůdce „na Rynku“ vyjde účastníka oběd na cca 150,- Kč. Zřejmě si budeme
muset objednat (asi týden předem) jednotné menu, jinak by se kuchař musel
zbláznit. Navrhujte paní Romaně Kašparové, na co byste měli kolektivně chuť.
Čas nástupu do hospůdky nutno dodržet s minutovou přesností, pan vedoucí nás
chtěl původně odmítnout, nakonec se nechal ukecat na těch 11:30
- Láhve o různých objemech (až do10-ti litrů) má vinotéka „Ráj vína“ k dispozici.
- Kousek od tvrze v obci Hluk je další vinotéka, takže i zde bude možnost nákupu
dobrého vína, jehož hrozny zrály na Slováckých vinicích.
Dále je zde možnost se po celodenním ťapání zchladit ve vodách nedalekého
koupaliště.

