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Ve středu 28.7. snad naposledy předělávám plán naší cesty. Protože jsou prázdniny, tak to nemůže být jednoduché.
Na prohlídku hradu Pernštejn jsem musela telefonicky zablokovat vstupenky na 30.7. na 10 hod. Bála jsem se, že
budou vyprodané. Usoudila jsem tak podle online prodeje, kde už bylo všechno prodané. www.hrad-pernstejn.eu. Od
nás je to asi 140 km. Vyjeli jsme ve čtvrtek v odpoledních hodinách a přespali jsme na parkovišti pod hradem. U
parkoviště jsou záchody a dobrý bufet s výbornýma burgrama a ochotným personálem, jak bufetu, tak i parkoviště.
Vláček jede až k hradu a k prohlídce jsme si ještě připlatili asi za 100,-Kč prohlídku nově zrekonstruovaných zahrad.
Zahrady jsou krásné a až budou stromy vzrostlejší budou ještě hezčí.
Další zastávka je v Rudce u Kunštátu www.rudka.cz . Pískovcové sochy Blanických rytířů a jejich vznik a historie stojí za
návštěvu zdejší jeskyně. Prohlídka trvá možná 20 minut, ale ve smyslové zahradě pod ní můžete být i hodiny. Ještě ten
den jsme přejeli k Veverské Bítyšce do soukromého kempu www.campinghana.com u Brněnské přehrady. Lodí do
Brna asi 70 minut. Zastávka lodí 5 minut od kempu. Hrad Veveří lodí 20 min, ale jde to i na kole nebo procházkou.
V sobotu jsme si udělali projížďku lodí na hrad Veveří. Na hradě jsou i hospůdky a restaurace, dokonce s živou hudbou,
tak kromě prohlídky jsme i poseděli u dobrého vínka.
V neděli, protože hlásí na celou neděli déšť se přesuneme do Nového Přerova ke známému k penzionu
www.jentaksizit.cz. Nechá nás stát u penzionu na parkovišti. Po cestě do Nového Přerova jsme navštívili slovanskou
epopej v Moravském Krumlově www.mucha-epopej.cz která je opět po 10 letech zapůjčená z Prahy na 5 let do nově
opravených prostor zdejšího zámku. Je to opravdu úchvatné dílo a stojí to zato ho navštívit.
Ale teď už k tomu kdo chtějí navštívit Nový Přerov. Je tam pěkný kemp www.januvdvur.cz. Mají tu hospůdku ve které
vaří hlavně z lokálních surovin a vlastních kozích sýrů. Stojí za to taky navštívit restauraci www.srdecna.com . Nový
Přerov je malá dědinka hned na česko-rakouských hranicích. Dá se po krásné cyklostezce jet až do středu města
Mikulov nebo na druhou stranu na Hevlín nebo do Rakouska. V neděli se vypršelo, tak nám počasí přeje na cyklistiku.
První den jsme si dali dálkovou až do Klentnice do vyhlášené restaurace www.cafefara.cz ,druhý den Mikulov a třetí
už bolel zadek tak, že jezdíme a procházíme se už jenom po okolí.
5.8. se přesunujeme do Velkých Bílovic k Davidu Mádlovi na STPL. Je to zhruba 40 km. Odtud je opravdu hodně cílů
k cyklovýletům. Protože u Mádlů na STPL už jsme po několikáté a hodně věcí už jsme projeli a viděli tak jsme teď projeli
Rakvice s přírodním koupáním „Šutrák“, kde jsou i stánky s občerstvením a půjčovna paddlebordů, navštívli jsme
levandulovou farmu ve Starovičkách www.levandulezmoravy.cz a přes Vrbici, kde jsou nádherné sklípky zajeli na
stezku nad vinohrady v Kobylí. Ještě bych doporučila návštěvu ,kterou jsme absolvovali minule a to je ráj čajů a bylinek
v Čejkovicích www.sonnentor.com .V sobotu jsme si užili posezení u cimbálu přímo na STPL. Bylo to pěkné zakončení
výletu po naší krásné zemi.
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