Poznamenejte si prosím, že Cech vinařů Vrbovec pořádá za podpory Obce Vrbovec čtvrtý ročník akce

VRBOVECKÉ VINOBRANÍ
v sobotu 26. října 2019
od 12:00 do 22:00 hod.

Vrbovečtí vinaři Vám společně se Spolkem přátel Hroznové kozy oživují vinařské tradice našich předků - slavnostní
poděkování za úrodu, hotařské obdarování, ručení za Hroznového kozla a jiné. Zároveň Vám otvírají dveře svých sklepů,
aby návštěvníkům představili vynikající vína nejen z přilehlých 330 ha vinic kolem Vrbovce. Přijďte ochutnat to nejlepší,
co Vám mohou nabídnout, zakousnout přitom něco dobrého, zazpívat si s několika muzikami a poznat historii sklepní
uličky největší vinařské obce znojemské podoblasti. Vrbovečtí vinaři se na Vás těší!
Po společné modlitbě u pocty sv. Urbanovi se vydá průvod v dobových kostýmech sklepní uličkou k historickému lisu,
kde bude slavnostně vylisován poslední hrozen a hosté tak budou moci ochutnat čerstvý hroznový mošt. K tomu nám
zahraje historická skupina Lucrezia Borgia. Po uložení Hroznového kozla k šenkýřce do sklepa na zimu se vydá obecní
rada pochůzkou po otevřených sklepích, kde Vám k poslechu zahrají a zazpívají cimbálky, harmonikáři, mužácký sbor aj.
Vstupné 200,-Kč zahrnuje sklenku Cechu vinařů Vrbovec, katalog a mapku otevřených sklepů s informacemi. Hodnota
bločku, za který můžete koštovat jednotlivé vzorky je 5,-Kč a zakoupit je lze v libovolném množství. Vzorky si cení každý
vinař individuálně za 2-5 bločků.
Večer následuje v Hospodě U mastnýho pupka ve Vrbovci taneční zábava.
Doprava ze Znojma zajištěna linkovým autobusem č. 819.
Odjezdy z nástupiště č. 13 autobusového nádraží v 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 13:00 a 14:00 h. (dále dle standardního
jízdního řádu.
Zpáteční spoj ze zastávky Vrbovec-sklepy 14:37, 18:37, 20:37, 21:07 a 21:37 hod.
Automobilová doprava sklepní uličkou do Vrbovce bude pro tento den zcela omezena a objízdná trasa povede přes
Načeratice, případně přes Chvalovice a Dyjákovičky. Ke sklepní uličce lze dojet přes Vrbovec, kde je možné na parkovišti
u koupaliště parkovat také s karavanem. Pro cyklisty doporučujeme příjezd polní cestou od Znojma přes Nový Šaldorf
kolem letiště.
Více informací najdete na www.cechvrbovec.cz a na našem Facebooku.

