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Pořádá zájezd „Mělnicko (nejen) vinařské“ 

Termín: sobota 23. 10. 2021 

Farma Hanka Zálezlice 
Zámek Veltrusy 

Město a zámek Mělník 

  

  
 

Odjezd z Masečína v 6:30,  Štěchovic 6:40, Hradištka 6:50, Davle 7:00, Měchenic 7:05 a Zbraslavi 7:15 s 
plánovaným příjezdem na farmu Hanka v 8 hod. Dále návštěva zámku Veltrusy v 10:30 a 11 hod. Po prohlídce 
přejezd do Mělníka. Následuje volno s prostorem na oběd, prohlídku soutoku Vltavy s Labem, městských hradeb a 
historického centra. Navazovat bude návštěva zdejšího zámku spojená dle zájmu s příjemnou degustací skvělého 
mělnického vína Ludmila s možností pohodlného nákupu v místním vinařství. Předpokládaný návrat do Masečína 
okolo 18 hod. Délka trasy cca 250 km.  

Program: 
Farma Hanka Zálezlice  
Čeká vás možnost nákupu čerstvě sklizené kořenové zeleniny nejvyšší kvality v prodejně soukromé farmy Hanka, 
která uplatňuje moderní pěstitelské i sklizňové postupy šetrné k životnímu prostředí. 
 

Zámek Veltrusy 
Zámek Veltrusy otevřel před pár měsíci znovu po dvaceti letech své interiéry, kde jsou zcela nové prohlídkové 
okruhy. Pro nás je připraven okruh „Zlaté časy ve službách císařovny“. Ocitneme se v době baroka, v nejslavnějším 
období zámku. Navštívíme i hlavní sál a Salon Marie Terezie. Připraveny jsou pro nás také soukromé komnaty paní 
hraběnky a jejích dětí. 

 

Město a zámek s vinařstvím Mělník 
Kdo by si nepamatoval oblíbené mělnické víno Ludmila? V zámeckém „Butique“ – vinařské prodejně je možno si tuto 
značku zakoupit, a to jako červené, rosé anebo bílé. Víno nese název po zakladatelce zdejších vinic sv. Ludmile, 
babičce sv. Václava. Samozřejmě v nabídce nechybí spoustu jiných vyhlášených vín z lobkovického vinařství 
„Chateau Mělník“.  
Samotný zámek, který patří potomkům významného českého šlechtického rodu Knížat z Lobkowicz také stojí za 
prohlídku. Můžeme zde obdivovat unikátní prostory pamatující bohatou českou historii. Po prohlídce zámku lze 
v jeho sklepeních ještě zažít degustaci lobkovického vína. 
Na závěr nás čeká dechberoucí pohled na soutok našich dvou největších řek – Vltavy a Labe. PS: věděli jste, že 
Vltava se nevlévá do Labe, ale je to naopak? Vltava má totiž průtok 151 m³ za sekundu, kdežto Labe „jen“ 91 m³. 
Návrat cca 18 hodin 
 
 

Cena zájezdu 350 Kč 

V ceně není zahrnuto vstupné ani cena degustace. 
Přihlásit se můžete do 20. 10. 2021 

Kontakt: Čenda 
Čenda tel./WApp: 777 55 11 75; e-mail: cendatour@seznam.cz 

Zájezd se koná při minimálním počtu 30 účastníků. 
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