XII. Ročník Výstavy vín
Lednicko – valtického areálu
17. – 19. 5. 2019, Kemp Apollo, Lednice
Ahoj karavanistická rodino,
opět jsme se vydali na cestu s naším karavanem, a to pro nás do příjemné
vzdálenosti 60 km od našeho domova, do Lednice, na XII. ročník Výstavy vín. Jako
minulá léta probíhala tato akce v kempu Apollo v Lednici.
Přestože akce začínala až v pátek 17.5.2019, vydali jsem se do kempu už ve
čtvrtek, abychom zajistili místa pro náš klub. Nakonec se přihlásili jen Hanka a
Tonda Hadačovi, ale vyjeli s námi i dvě posádky ze Znojma, takže jsme sami
nezůstali.
Počasí se naštěstí rozhodlo, že tuto akci podpoří, a tak, i když do středy
nepřetržitě pršelo, se od čtvrtka vyjasnilo a oteplilo. Celý víkend nám svítilo jarní
sluníčko.
Páteční večer jsme strávili ochutnáváním vybraných vzorků vín. Čekalo jich na nás
600, to jsme měli co dělat, abychom je všechny ochutnali . K dobré náladě nám
hrála cimbálová muzika.

V sobotu jsme se rozhodli provětrat naše kola a naplánovali si výlet do Valtic.
Cestou jsme navštívili Hraniční zámeček. Do Valtic jsme dorazili kolem poledne.
Nejdříve jsme chutně poobědvali v místním pivovaru a pak se vydali na prohlídku
Valtického zámku a přilehlého parku. Lednicko-valtický areál je od roku 1996
v seznamu míst světového kulturního dědictví UNESCO. Rozkládá se na ploše 200
km2 a je považován za nejrozsáhlejší, člověkem vymodelovaným územím
v Evropě.
Na zpáteční cestě do kempu jsme se projeli kolem Rendez – vous, tří grácií, kaple
sv. Huberta a Apollonova chrámu. Sobotní večer jsme zakončili ohníčkem s
opékáním špekáčků a samozřejmě ještě pokračující ochutnávkou vín.
V neděli ráno Hadačovi odjeli směr Rožnov a my si udělali ještě malý výlet na kole
do Lednice. Podívat se do zámecké zahrady, na minaret a Janův hrad.
Na srazu jsme se potkali se spoustou známých z ostatních klubů. Děkujeme tímto
Caravan Clubu Přerov za zdařilý sraz a těšíme se na další, v pořadí již XIII. ročník.
Lenka a Franta Vídenští
CC Rožnov
Květen 2019

