10. karavanistický sraz při příležitosti konání jubilejního

vín Lednicko-valtického areálu
který se konal ve dnech 19. – 21.5.2017 v ATC Apollo Lednice
(www.atcapollo.cz, GPS: 48°47'08.4"N 16°49'36.4"E)

I v letošním roce připravil Caravan Club Přerov (nebo správně Honza Flajšinger z Caravan Clubu Přerov) již
tradiční setkání karavanistů při příležitosti konání 10. ročníku Výstavy vín Lednicko-Valtického areálu. Sraz se opět
konal ve známém campingu Apollo v Lednici. Tato akce se již zařadila mezi stálice populárních karavanistických
srazů. Z Camping Clubu Rožnov se tohoto srazu zúčastnilo celkem 7 posádek.
Účastníci se začali sjížděli již ve čtvrtek 18. května. Ti měli ještě štěstí, že si mohli snadno vybrat místo pro
svého „bydlíka“. Ti co však přijeli až v pátek, to s výběrem vhodného místa měli již horší, protože zájem o tuto akci
byl ještě větší než v minulém roce, kdy se akce zúčastnilo přes 200 osádek. Vzhledem k velké rozloze campingu
však našli své vyvolené místečko všichni ochutnávači vína.
Počasí bylo ve čtvrtek a v pátek přímo letní, čehož využili převážně milovníci cykloturistiky, kteří projížděli
hustou síť cyklostezek a poznávali přírodní i architektonické skvosty areálu. Lednicko-valtický areál je od roku 1996
v seznamu míst Světového kulturního přírodního dědictví UNESCO. Rozkládá se na ploše 200 km 2 a je považován za
nejrozsáhlejší člověkem vymodelované území v Evropě. Camping Apollo Lednice je součástí cyklotras a turistických
tras a nabízí mnoho příležitostí k poznávání památek a krás okolí. Bližší informace o zajímavostech v okolí najdete
na: http://www.atcapollo.cz/okoli/.
Vlastní výstava a ochutnávka vín začala již v pátek odpoledne a skončila až v sobotu ve 22 hod. Návštěvníci
měli možnost ochutnat celkem 632 vzorků vín a v plné míře toho také využili. Pro doplnění ochutnávky byl
k dispozici velký výběr chutných a cenově dostupných jídel a pamlsků k vínu. Večer vystoupila cimbálová muzika,
kterou pro značný hluk ochutnávajících nebylo vůbec slyšet. Účastníci srazu měli také zvýhodněný nákup vstupenky
na výstavu a košt vína která stála pro dvě osoby na dva dny pouhých 400Kč, zatím co ostatní zaplatili 350Kč na
osobu a den. V tomto poplatku byly zahrnuty i 2 skleničky (tak už mám v karavanu celkem čtyři).
Součástí programu srazu byly v sobotu dopoledne i rybářské závody, které organizovali členové Caravan Clubu
Piešťany.
V průběhu srazu se sešli přítomní členové Caravan Clubu Přerov a zvolili nového předsedu klubu p. Tomáše
Aranyosiho a současně poděkovali za aktivitu dlouholetému předsedovi a organizátoru tohoto srazu Honzovi
Flajšingerovi. Věřím, že nový předseda klubu bude pokračovat s elánem jemu vlastním v úspěšné historii pořádání
každoročních karavanistických srazů při příležitosti Výstavy vín Lednicko-valtického areálu, který si již získal velkou
popularitu mezi karavanisty z celého Česka i Slovenska, o čem svědčí každoroční obrovská návštěvnost.
V neděli za slunečného počasí jsme se vraceli domů plni krásných vzpomínek a již dnes plánujeme účast na příštím
karavanistickém srazu spojeného s ochutnávkou vína v Lednici.
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Fotografie z tohoto srazu si můžete prohlédnout - ZDE

