
Z Hodonínska do PodluŽí (26 km)

Hodonín (zpíva1íct fontána na Masarykově náměstí ) .| LuŽi-
ce (sportovni areá|, sportovní haIa) -+ Miku|Čice (S|ovanské
hradiště) -* Moravská Nová Ves (vodní nádrŽe pod obcí) -+
T1inec (zastávka U dubu pod kap|í P. Marie) -) pokračování
dále kouze|nou Ang|ickou alejí v luŽním |ese zpět pres LuŽice
(muzeum Starf kvartfr) .| Hodonín (dětské hriště v Zoo).
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LanŽhot (prírodní rezervace Ranšpurk, soutok) dá|e po tra-
Se mezinárodního cyklokoridoru (napojením pri hraničním
mostu na stezku po hrázi reky Moravy) pres Mustang ranč a
Mys|ivnu (Moravská Nová Ves) do Miku|čic (S|ovanské hradiš-
tě) *e LuŽice (prírodní koupa|iště Areá| Cihe|na) *e Miku|čice
(cukrárna a kap|e sv. Rocha) *e Moravská Nová Ves (náměstí,
hrbitov s náhrobním kamenem od Franty Uprky)" odtud An-
g|ickou a|ejív luŽním lese s charakteristickou faunou a f|Órou
zpět do LanŽhota.
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Prušánky (sklepn í areál Nechory) ."""tip Josefov (sklepní areá|
s oskeruší) '-..tt* Miku|Čice (sk|epní uIiČka, CUkrárna a Slovan-
ské hradiště) '*it*' Moravská Nová Ves (sklepní uIičky Vfmol a
Zátiší) "'..+,+ Hrušky (kulturně spo|ečenské centrum, sportovní
a vinarskf areál Na Sk|epách) .."''".t* Moravsky ŽiŽkov (moderní
koste| P. Marie Vítězné, sklepní ulička) ."''+ Prušánky (barokní
kostel sv. lsidora).
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Hodonín (Zoo) ".-'p LuŽice (prírodní koupa|iště Areál C ihe|na,
občerstvení) "'""'...F Josefov (známy strom oskeruše v areá|u
vinnfch sklepťl) -".+t-. Prušánky (areá| skIep Nechory se zastáv-
kou U místních vinarŮr) ---g- Novf Poddvorov (rozhIedna Na
Pod|uŽi)'-'$' Čejkovi ce (zámek, Temp|árské sk|epy, rodn)i d m
T.G.M )-.-h Čejč (odpočinek s petangem V parku u kosteIa)
-"-e" Mutěnice (sklepníareá| BÚdy) "-,-#-, Dubnany (sportcentrum
Že|va a místní koupaIiště) '-''p.' Milotice (zámek) --'*** Vacenovice
(projíŽd,ka na kon i na RÚd n íku) --uB- Rohatec (prr1em né pose-
zen( v prístavišti P((voz),'--e" Hodonín (prístaviště U Jezu).
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Hodonín (koupa|iště) *& LuŽice (muzeum Starf kvart)ir) *&
Josefov (ochutnávka vín Ve sk|epních uIičkách) *+ Prušánky
(sk|epní areál NechorY) --p Nov17 Poddvorov (rozhledna Na Pod-
|uŽí) *-e Mutěnice (vinné sk|epy, cukrárna, penzion San Marco)
*** Dubnany (expozice zaměňená na hornictví a sklárstv) *"w

Ratíškovice (v5i|et šlapací drezínou, rybárská Bašta u HIiníku) *"p

Rohatec (obČerstvení a dětské hriště u cyklobistra) *e Hodonín
(náměstí sfontánou u radnice).


