Morava tour 2014

(Lednice - Mikulov - Valtice)

Rok v klube sa nám pekne rozbehol. Zažili sme už jeden workshop (abstrakt s Aňou
Struhárovou), spoločné fotovymýšľanie (Stará liečebňa Pezinok) a dokonca sme sa vydali na
cesty. Náš prvý fotovýlet tejto sezóny mal dokonca hneď niekoľko cieľových staníc. A všade
bolo čo pozerať, fotiť, ochutnávať, degustovať, zažívať. Taká pestrá a krásna je južná Morava.
Veď pozrite sa sami.
Cestou z Bratislavy sme sa niekde na Záhorí zbavili búrky, takže po prekročení hraníc nás
vítalo difúzne aprílové slnko. Našou prvou zastávkou sú Lednice.
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Areál okolo zámku šľachtickej rodiny Lichtenštejncov je obklopený rozsiahlymi záhradami,
rybníkami, lúkami a patrí k nemu priľahlé arborétum i neďaleký minaret. Na prehliadku parkom
sa môžete vydať na koči (čo ocenia najme deti), na bicykli (vedie tu cyklotrasa), či loďkou (niečo
pre zaľúbených). Alebo ako my, pešo. Ak chcete prejsť a vidieť čo najviac, treba si na návštevu
tohto miesta rezervovať zopár hodín. Dlhšie trvajúcu prechádzku určite nebudete ľutovať. Čaká
Vás množstvo krásnych zákutí, vzácnych stromov, bohatá ponuka flóry i ostrov bocianov. Vašu
pozornosť určite zaujmú pozostatky historických stavieb, vystúpenie sokoliarov, prípadne
možnosť vyšliapať si šesťdesiatmetrový minaret, z ktorého máte lesopark ako na dlani.
Pokochať sa môžete pohľadom na biele Karpaty, Pálavské vrchy, a keď máte krajšie počasie
ako my v ten deň, tak dokonca uvidíte vrcholce viedenského dómu. Tých tristodva schodov za
to stojí.
Po dobrom obede sme znova nasadli do áut a vydali sa na cestu týmto čarokrásnym krajom.
Našou druhou zástavkou je skutočná perla Južnej Moravy. Mestečko pod majestátnym
barokovým zámkom, obkolesené lánmi vinohradov - Mikulov.
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Starobylé námestie, množstvo krásnych renesančných domov, spomínaný zámok, bývalá
vojenská veža, niekoľko kostolov, Dietrichsteinská hrobka, židovské múzeum. To je len časť
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toho, čo môže milovník histórie navštíviť. Ubytovali sme sa priamo v srdci námestia a vydali sa
na prieskum. Práve prebiehala degustačná prehliadka mikulovských vín, takže plán bol jasný. V
prvom drevenom stánku si kupujeme pohár s logom mesta a v tých ďalších už degustujeme z
bohatej ponuky slávneho vinárskeho regiónu. Hrá nám k tomu komorný orchester
Intercamerata, čo len umocňuje čaro príjemného podvečera. A je v podstate jedno, či sem
prídete pozrieť pamätihodnosti, za kultúrou či si dopriať gurmánske zážitky v jednom zo
„sklípkov“. Stopercentne garantujeme, že Mikulov si zamilujete. Prebudenie do slnečného rána,
prvá káva a ranná porada. Uznávame, že odísť odtiaľto bez výletu na neďaleký Svatý
kopeček, navyše keď aj počasie praje, by bol prejav cestovateľskej arogancie.
Tristošesťdesiattri metrov vysoký kopec je prírodnou rezerváciou i pútnickým miestom. Na jeho
vrchole sa nachádza jedna z dominánt mesta, zvonica s kostolíkom Sv. Šebastiána. Posedíme,
pofotíme sa a naposledy potešíme pohľadom. Čaká nás posledné zastavenie, tretí z cieľov
tejto výpravy, Valtice.

Ďalšie malebné mestečko, často označované aj ako hlavné mesto vín. Sídli tu národné
vinárske centrum a v miestnom barokovom zámku aj stála expozícia - salón vín Českej
republiky. Bodku za výletom dal výdatný obed, pri ktorom sme skonštatovali, že Morava
nesklamala. Jej pohostinní, milí ľudia, zaujímavé miesta, skvelá lokálna kuchyňa a krásna réva
robia z tohto kúska zeme turistický raj, kam sa budete isto radi vracať.
Ďakujeme penziónu „ U Zajíce“ Mikulov, reštauráciám „ U Tlustých“ v Ledniciach a Valtickej
rychte za skvelú kuchyňu a služby.
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