Dzień 12: Ukryte piękno klasztoru
położonego w małym miasteczku
Opis trasy
Dwunasty dzień wyprawy to nie koniec niespodzianek. Ekipa wideoblogera poznaje smak kolejnych
nowych potraw oraz zachwycającą architekturę małego miasteczka położonego na trasie do Brna.

Wyprawa dobiega końca i do serc naszych podróżników wkrada się nostalgia. Na szczęście trasa
z Mikulova do Brna obfituje w oszałamiająco piękne widoki, od winnic po łąki, skały wapienne oraz
zbiorniki wodne, które pozwalają zapomnieć o wszelkich smutkach. Podczas lunchu Brian odkrywa
odmianę czeskiego knedlika, który świetnie pasuje do potraw i słodkich, i wytrawnych. Monika
proponuje, aby odwiedzić klasztor położony w miasteczku Rajhrad. Piękno marmurowych rzeźb
i barokowej architektury ukryte w niewielkiej miejscowości wywołuje ogromny zachwyt Briana.
Przed wyruszeniem w dalszą drogę zespół postanawia ugasić pragnienie w znajdującym się
nieopodal klasztoru browarze. Tętniące nocnym życiem Brno kusi podróżników, ale zwycięża zdrowy
rozsądek i potrzeba snu. Po serdecznym pożegnaniu z Moniką ekipa udaje się na spoczynek. Ta trasa
pozwala podziwiać piękno małych miasteczek i dużych miast. Kolejny etap wyprawy to jazda
wyboistą droga z Brna do Otrokovic, uwieńczona miłą niespodzianką.
Destynacja

Morawy i Śląsk
Brno - Židlochovice - Brno.

Trasa
23 km | 1 Godzina

Nawierzchnia
Rodzaj aktywności Jazda na rowerze

Miejsca w okolicy znane z filmów
Kde chtěl Bohuš klofnout Karla Gotta.: , GPS: 49.196667,16.605278
Četnické humoresky: , GPS: 49.211198,16.603537
Četnické humoresky: , GPS: 49.172222,16.590556
Četnické humoresky: , GPS: 49.190833,16.6075
Četnické humoresky: , GPS: 49.190833,16.605556

Historie, które miały miejsce w okolicy
Dokonalý stroj na bydlení: , GPS: 49.2071377,16.6160413
Omyl generála Torstenssona: , GPS: 49.190986660784,16.607486769836
Rajhrad, město dvou klášterů: , GPS: 49.088960357628,16.603302242853

Miejsca polecane rowerzystom
Vinařství Karel Válka: , Tel: +420547231628, Email: info@vinarstvivalka.cz, Adresa:
Kroužek 428, Nosislav, GPS: 49.014225,16.65264167
Rodinné vinařství U Samsonů: , Tel: +420777673601, Email:
j.samson@vinarstviusamsonu.cz, Adresa: Boženy Němcové 282, Velké Němčice, GPS:
48.98917778,16.67521389
Penzion Vinařský dvorek: , Tel: +420608885383, Email: mrhal@mpclick.cz, Adresa: Dolní
399, Velké Němčice, GPS: 48.98958611,16.67123611
Restaurace Za komínem: , Tel: +420774033106, Email: info@zakominem.cz, Adresa:
Cukrovarská 738, Židlochovice, GPS: 49.033975,16.61513333
Orlovna Telnice - restaurace: , Tel: +420739079895, Email: orlovna@oreltelnice.cz, Adresa:
Masarykovo nám. 7, Telnice, GPS: 49.1015889,16.7188639
Penzion VERITAS : , Tel: +420606540051, Email: veritas@penzionveritas.cz, Adresa: Sklepní
779, Vranovice , GPS: 48.9650144,16.6005931

