
Tipy na zajímavosti v okolí penzionu Černý sklep 

pro období podzim – zima - jaro 
 

Degustační sklep vinařství Hort, Leska 69, Dobšice 

Najdete zde vždy víno v akční denní nabídce a nebudou chybět ani raritní vína.  

Pro děti jsou připraveny vinařské hry a omalovánky „Malí vinaři“. www.vinohort.cz  

Otevírací doba mimo turistickou sezónu: PO–PÁ: 13 -18 hodin, SO: 10 - 18 hodin 

 

Znojemské podzemí, Znojmo – Slepičí Trh 

Znojemské podzemí patří k unikátním historickým památkám nejen v České Republice, ale i 

v rámci střední Evropy.  Jedná se o systém podzemních chodeb a sklepů, který je dlouhý 

téměř 27 km a má až 4 patra.  www.znojemskabeseda.cz/podzemi 

Otevírací doba mimo turistickou sezónu. PO - SO 10.00 - 17.00, NE 13.00 - 16.00  

 

Termální lázně Laa an der Thaya, Rakousko (30 km) 

Mimo krytých bazénů, saun, parních lázní apod. se v lázních nachází celkem tři venkovní 

bazény, které jsou v celoročním provozu. Rozhodně se nemusíte strachovat z toho, že vám 

zde bude v zimním mrazivém počasí chladno, je tomu právě naopak. Voda je zde i v zimě 

krásně teplá a neklesá pod šestatřicet stupňů. Česky hovořící obsluha    

https://www.therme-laa.at/cs/    

Otevírací doba:  denně - 9:00 – 22:00 

 

Muzeum motorismu, Znojmo - Koželužská 44 

Na ploše bezmála 1500m2 najdete 40 předválečných automobilů, desítky motocyklů, bicyklů, 

stabilních motorů. Dále traktory, parní stroje, motory pro pohony mlýnů, benzínové pumpy, 

smaltované reklamní tabule, kočárky, šlapací autíčka, dětské hračky a další stovky exponátů 

tykajících se motorismu a to do roku výroby 1950.  

Zajímavostí je největší sbírka heverů u nás (možná i v Evropě). Dobovou atmosféru doplňují 

vtipně instalované figuríny oblečené ve stylu třicátých let. 

Skutečné fandy potěší sbírka dobových prospektů, řidičských průkazů a desítky dalších 

tiskovin , týkajících se motorismu. http://muzeum-motorismu.cz  

Otevírací doba: mimo turistickou sezónu pouze v SO-NE a svátky 9:00 – 17:00 

 

Excalibur City – nákupní a zábavní centrum, hraniční přechod Hatě (15 km) 

Zajímavostmi tohoto centra se sítí prodejen a restaurací (www.excaliburcity.com) je: 

- jeden z největších humidorů (prostor, udržující konstantní vlhkost pro uchovávání 

tabákových výrobků - především doutníků) v Evropě s obrovskou nabídkou doutníků a 

dýmek z celého světa. Otevírací doba – non-stop 

- Merlinův dětský svět – zábavní park pro děti všech věkových kategorií s obrovskou 

spoustou atrakcí  Otevírací doba – denně 10:00 - 20:00 

- v restauraci „U zdravého psa“ s pizzerií připraví jídlo i pro Vaše psí miláčky.  

- Otevírací doba: PO-ČT 10:00-15:00, PÁ-NE 10:00-20:00 

 

Freeport outlet Hatě – hraniční přechod (15 km) 

Centrum je prvním outletovým centrem v České republice a tvoří 22.400 čtverečních metrů 

obchodní plochy. 75 obchodů, 250 světových značek, 6 kaváren  (www.freeport.cz)  

Otevírací doba:  denně - 10:00 – 21:00 
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Zážitkový vinný sklep v Retzu – Rakousko (17 km) 

Celková délka sklepního labyrintu nacházejícího se pod městským jádrem představuje asi 20 

km a je tedy delší než celková pozemní silniční síť. Sklepy jsou hluboké až 20 m a byly 

vyhloubeny v pískovci, místy i ve třech poschodích nad sebou. 

Květen – říjen: denně v 10:30, 14:00 a 16:00h 

 Listopad, prosinec, březen, duben: denně ve 14:00h 

 Leden, únor: soboty, neděle a svátky ve 14:00h. 

Pro české návštěvníky jsou k dispozici audioguidy v českém jazyce.  

tel. +4329422700  https://www.retzer-land.at/informace-v-cestine  

 

Loucký klášter, Znojmo 

Program zahrnuje přivítání v Návštěvnickém centrum, prohlídku obrazové galerie, románské 

krypty, bednářského a vinařského muzea, štukových sálů a sklepů. Prohlídka je zakončena 

ochutnávkou pěti vzorků vína. Každý návštěvník získá stylový suvenýr – „koštovačku“, pro 

dětské hosty jsme připravili speciální dárky. 

www.znovin.cz/loucky-klaster-ve-znojme  

Otevírací doba mimo turistickou sezónu: po předchozí objednávce na tel. 606 624 648 

 

Malovaný sklep, Šatov 

Překrásný vinný sklep vyzdobený plastickými malbami lidového umělce je vyhloubený v 

pískovcovém svahu nad Šatovem.  www.malovany-sklep.cz  

Otevírací doba mimo turistickou sezónu: po předchozí objednávce na tel. 797 990 879 

https://www.retzer-land.at/informace-v-cestine
http://www.znovin.cz/loucky-klaster-ve-znojme
http://www.malovany-sklep.cz/

