Kam o víkendu po cyklostezce Brno - Vídeň?
7. - 9. července 2017
Na tento červencový víkend vás chceme pozvat na Gemini pálavský festival dračích lodí v Pavlově,
Sushi víkend v Žabčicích, Regata aneb přepluj na čemkoliv v Opatovicích.

Gemini pálavský festival dračích lodí
O víkendu 7. 7 - 9. 7. 2017 se uskuteční Gemini pálavský festival dračích lodí
na Mušovských jezerech v obci Pavlov. Závody jsou rozloženy do tří dnů
a na večer je vždy připraven doprovodný program s rockovými písničkami
a ochutnávka skvělých vín z Pálavy.
Více informací naleznete na: www.torrsen.cz
Žabčice - Sushi víkend
Už v sobotu 8. 7.2017 si můžete zpestřit Vaši návštěvu koupaliště
ochutnávkou Sushi. Je zdrojem mnohých, pro lidské tělo důležitých látek,
na druhou stranu obsahuje málo tuku a kalorií, hodí se proto i pro dietnější
stravování. Obecně lze říci, že Japonci se dožívají vysokého věku, je možné, že
i konzumace kvalitního jídla v podobě sushi na tom může mít svůj podíl.
Podrobný program naleznete na: www.koupakzabcice.cz
Regata aneb přepluj na čemkoliv
Obec Opatovice a MRS Opatovice zve všechny bez rozdílu věku a pohlaví,
družstva i jednotlivce, místní i přespolní na druhý ročník závodů v plavbě
přes rybník. V sobotu 8. 7. 2017 sraz závodníků bude ve 14:00, v 15:00 start
závodu na rybníku Za kovárnou. Jednotlivce čeká trojboj! Občerstvení
zajištěno, skákací hrad pro děti.
Více informací naleznete na: www.opatovice.eu

Jak trefit na akce? Žlutá značka s číslem 5
Trasu sledujte podle žluté značky s logem cyklistické stezky BrnoVídeň nebo podle čísla 5, které odpovídá národnímu systému číslovaných tras.
Stáhněte si trasu
Chcete trasu do navigace nebo do mobilu? Stáhněte si její GPS na www.brnoviden.cz
v sekci mapy-trasy.
Cyklostezka Brno-Vídeň je jihomoravskou páteřní osou, která spojuje dvě evropské metropole. Na české straně ji spravuje dobrovolný svazek 23
obcí, včetně města Brna. K hranicím s Rakouskem měří 77 kilometrů, z toho plných 70 kilometrů splňuje parametry dopravně bezpečných tras pro
cyklisty. Cyklostezka Brno-Vídeň je tak v současné době nejvíce bezpečnou stezkou v republice. Nové povrchy byly vybudovány hlavně v posledních letech za přispění evropských dotací, přispívá také Jihomoravský kraj. Trasa vede z Brna přes Břeclavsko a Znojemsko do Hevlína k hranicím
s Rakouskem a dále až do Vídně.
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