v katastru obce šanov najdete Emin zámek,
bývalé letní sídlo šlechtického rodu Khuen – Belassiů, kteří se zasloužili o objevení talentu jednoho z nejvýznamnějších českých malířů, celosvětově
uznávaného Alfonse Muchy. Kolem zámečku vede
nová cyklostezka nesoucí malířovo jméno – Muchova cyklostezka. Turisté tak mohou poznat zajímavou
krajinu s Přírodní rezervací Karlov, klidný kout Znojemska, jehož fauna a flóra byla jistě inspirací i pro
Alfonse Muchu.

cyklostezka (Znojmo – Uherské Hradiště), Cyklostezka
Brno–Vídeň, Jantarová stezka, cyklotrasa Greenways
Praha–Vídeň a přeshraniční cyklostezka Ahoj sousede
(Hallo Nachbar).

incomingový program
Místo: Šanov a okolí (Hrušovansko, příhraniční rakouský region Land um Laa)
Zaměření: Cykloturistika (jednotlivci, skupiny)

Brno

Trasa cyklostezky respektuje nejzajímavější místa v okolí Šanova a navazuje na klíčové cyklostezky
a cyklotrasy v regionu, mezi něž patří Moravská vinná
Jevišovka



Pobyt: Prodloužený víkend (pátek odpoledne; sobota;
neděle)
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Ubytování: Penzion ve
Sportcentru v Šanově má
kapacitu 21 lůžek (7 dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky). Vždy dva
pokoje mají společné
sociální zařízení se sprchou, jeden pokoj je samostatný. Možnost zapůjčení TV.
Stravování: Bez zajištění, individuální (možnost
přípravy jídla ve společné kuchyňce v penzionu: mikrovlnná trouba,
lednice, vařič)
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mapa cyklotras
v okolí šanova

PÁTEK
Příjezd: ubytování v penzionu do 17.00 hod.
Odpoledne: sportovní aktivity (dle počasí)
A. Sportcentrum: speed kolo, kuželky, sálová kopaná, volejbal
B. Venkovní areál: malá kopaná, tenis, volejbal,
nohejbal, pétanque, in-line bruslení
Večer: relaxace – sauna, solárium

a Rakousko; návrat přes Jevišovku a Hrušovany
nad Jevišovkou do Šanova
Večer: posezení ve vinném sklípku – Řízená degustace vín:
A. jednotlivci, malé skupiny: 6 vzorků vín, drobné
občerstvení k vínu – program na cca 1 hod.
B. pro větší skupiny: program ve vinném sklepě
(řízená ochutnávka vín s drobným občerstvením, studená večeře, možnost živé hudby; program na 4 hodiny)

SOBOTA
Dopoledne: cyklovýlet po Muchově cyklostezce
(Šanov, Emin zámek – prohlídka zahrady, Přírodní rezervace Karlov – Hraběcí studánka, Božice
– Sportovní a rehabilitační centrum RELAX s bazénem se slanou vodou, návrat do Šanova přes
Velký Karlov – návštěva Krokodýlí farmy)
Odpoledne: cyklovyjížďka po vinařských stezkách (Znojemská a Moravská) a po cyklotrase
Greenway do Nového Přerova; zde pro jednotlivce a malé skupiny možnost projížďky na koni:
Vinohradnický špacír – hodinová vyjížďka vinicemi s úžasnými výhledy na Pálavu, Mikulov

NEDĚLE
Celodenní výlet do Rakouska po cyklostezce Ahoj
sousede – Hallo Nachbar: po vinařských stezkách
(Znojemská a Moravská) ze Šanova do obce Jevišovka, zde navázat na cyklostezku Ahoj sousede
– Hallo Nachbar a projet rakouský okruh; vyjížďku zakončit koupáním v Termálních lázních v Laa
an der Thaya (3 hodinový pobyt s komplexním
využitím zázemí lázní); návrat do Šanova přes
Hevlín a Hrabětice
Odjezd: opuštění penzionu do 18.00 hod.

CYKLOTURISTIKA

sportcentrum v šanově
Nové multifunkční sportovní centrum s bohatým zázemím: sportovní hala (36×18×7 m), fitness klub, čtyřdráhová plně automatická kuželna s barem a venkovní
terasou, sauna a solárium. Součástí centra je penzion
umístěný v prvním poschodí. Zařízení je otevřeno
denně, včetně sobot a nedělí. Ke sportcentru náleží
venkovní sportovní areál: hřiště na kopanou (travnaté

a s umělým povrchem), dva tenisové kurty, kurty pro
volejbal či nohejbal, hřiště na pétanque a asfaltová inline plocha. Areál je možno využít jak pro individuální
aktivity, tak pro soustředění sportovních klubů, pořádání firemních akcí, sportovních turnajů a soutěží různých
zájmových skupin. V budově sportcentra je k dispozici
úschovna kol a stanice první „cyklopomoci“.

Incomingový program
kontakt
Sportcentrum Šanov
Komenského 358, 671 68 Šanov
Tel.: + 420 602 508 548, 602 508 539
e-mail: obecsanov@volny.cz
www.sanov.cz

tradiční akce v regionu

další informace

šanov a mikroregion hrušovansko
duben
květen
červenec
srpen
září
prosinec

rakouský region land um laa

Košt vín

Božice
Hrušovany n. J.

velikonoční
pondělí

Košt vín

Land um Laa

Košt vín

Šanov

Otvírání Hraběcí studánky (cyklovýlet)

Šanov

červenec
/srpen

Muzikál na skalním jevišti

Staatz

Pivní víceboj

Šanov

Topinkyáda

Dyjákovice

červenec
/září

Festival klasické hudby

Kirchstetten

Vavřinecké slavnosti

Hrušovany n. J.

Westernové setkání

Hrušovany n. J.

srpen

Cibulové slavnosti

Laa an der Thaya

Přeshraniční setkání cyklistů

Hevlín

Cyklobraní

Jevišovka

1. adventní
víkend

Vánoční trhy

Unterstinkenbrunn

Štěpánský podvečer se zabíjačkou

Šanov

2. adventní
víkend

Vánoční trhy

Hanfthal, Kirchstetten

Turistické informační centrum
Nám. Míru 9, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Tel.: + 420 515 229 897
e-mail: info@hrusovansko.cz
www.hrusovansko.cz
Přeshraniční informační centrum
Hevlín 491, 671 69 Hevlín
tel.: + 420 515 221 726
e-mail: infocentrum@hevlin.cz
www.hevlin.cz

Krajem, kde maloval
Alfons Mucha

