
 
Kalendář akcí v roce 2020 ve Valtickém Podzemí  

Jazzové večery ve Valtickém Podzemí aneb zahřejte se ve sklepě 

Termíny :  15.2., 29.2., 7.3., 14.3.    

Večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí - podzemním městě vína, unikátním 

labyrintu historických vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů. Vlastní vína Valtického Podzemí 

a vína s původem Lednicko-valtického areálu za hudebního doprovodu, k tanci i poslechu. Speciality 

Valtického Podzemí. 

Aktuální program naleznete na webových stránkách. 

Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 

22.2. FAŠANK ve Valtickém podzemí    

Valtické Podzemí je součástí tradičního Valtického fašanku s pochůzkou a se zastaveními. Masopustní 

a zabíjačkové speciality, vlastní vína Valtické Podzemí a vína Lednicko-valtického areálu. Hudební 

program a zážitková podzemní turistika v podzemním městě vína, unikátním labyrintu historických 

vinných sklepů. 

Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 

Valtické Podzemí - Country večery   

Termíny :  9.4., 7.5., 10.8., 24.8. 

Nenechte si ujít country večery ve Valtickém Podzemí - podzemním městě vína, unikátním labyrintu 

historických vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů. Ochutnáte vlastní vína Valtického 

Podzemí a vína s původem Lednicko-valtického areálu a chutné speciality Valtického Podzemí. 

Zahájení ve 20 hodin. 

Aktuální program naleznete na webových stránkách. 

Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 

24.4. Valtické Podzemí - Slavnostní zahájení nové sezóny a křest nové řady vín Vinařství Valtické 

Podzemí     

Slavnostní večer plný zábavy a vína v podzemním městě vína, unikátním labyrintu historických 

vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů. Vína Valtického Podzemí a krajové speciality. 

Ochutnávka oceněných a archivních vín. Cimbálka a pěvecké sbory.                                                              

Aktuální program naleznete na webových stránkách.  

Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 
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Velikonoční večery s cimbálkou ve Valtickém Podzemí  

Termíny : 11.4. a  12.4.   

Velikonoční večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí - podzemním městě vína, 

unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů. Vlastní vína 

Valtického Podzemí a vína s původem Lednicko-valtického areálu za doprovodu cimbálové muziky 

k tanci i poslechu. Speciality Valtického Podzemí. Zahájení ve 20 hodin. 

Aktuální program naleznete na webových stránkách. 

Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 

Valtické Podzemí - Jarní večery s cimbálkou    

Termíny :  21.3., 4.4., 18.4., 25.4., 1.5., 2.5., 8.5, 9.5., 15.5., 16.5., 23.5., 30.5., 5.6., 6.6., 12.6., 13.6., 

19.6.   

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí - podzemním městě 

vína, unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů. Vlastní vína 

Valtického Podzemí a vína s původem Lednicko-valtického areálu za doprovodu cimbálové muziky 

k tanci i poslechu. Speciality Valtického Podzemí. Zahájení v 18 hodin, vstupné 150 Kč. 

Aktuální program naleznete na webových stránkách. 

Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 

20.6. - Noc otevřených sklepů ve Valtickém Podzemí      

Nenechte si ujít jediný vinařský mejdan na Moravě!  
Podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí - unikátním labyrintu historických vinných sklepů 
v celkové délce přes 900 metrů. Vlastní vína Valtického Podzemí a vína s původem Lednicko-
valtického areálu potečou proudem, konzumace vybraných pokrmů a specialit Valtického Podzemí. 
Vše okořeněno cimbálovou muzikou, vinařská diskotéka. Východ slunce se sabráží sektu na Kolonádě 
Reistna. Ranní procházka rozkvetlými vinohrady završená vinařskou vyprošťovací snídaní.  
Zahájení v 18 hodin, vstupné 1 300,- Kč.                                                                                             
Aktuální program naleznete na webových stránkách. 
REZERVACE:  +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 
 

Valtické Podzemí  -  Večer s cimbálkou 26.6., 27.6. 

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí - podzemním městě 

vína, unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů. Vlastní vína 

Valtického Podzemí a vína s původem Lednicko-valtického areálu za doprovodu cimbálové muziky 

k tanci i poslechu. Speciality Valtického Podzemí. Zahájení v 18 hodin, vstupné 150,- Kč. 

Aktuální program naleznete na webových stránkách. 

Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 
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4.7. -  Letní Hudbobraní ve Valtickém Podzemí 

Nenechte si ujít oblíbenou akci v novém letním termínu! S atraktivním kulturním programem pro 

celou rodinu. Cimbálky a kapely z Lednicko-valtického areálu. Krajové a sezónní speciality Valtického 

Podzemí. Vlastní vína Valtického Podzemí a vína s původem Lednicko-valtického areálu. Zážitková 

vinařská turistika v podzemním městě vína, v unikátním labyrintu historických vinných sklepů 

v celkové délce 900 metrů. Zahájení v 18 hodin, vstupné 250,- Kč.                                                                                                                                

Aktuální program naleznete na webových stránkách. 

Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 

Valtické Podzemí - Prázdninové večery s cimbálkou 

Termíny : 3.7., 5.7., 10.7., 11.7., 17.7., 18.7., 24.7., 25.7., 31.7., 1.8., 7.8., 8.8., 14.8., 15.8., 21.8., 

22.8., 28.8., 29.8.   

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí - podzemním městě 

vína, unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů. Vlastní vína 

Valtického Podzemí a vína s původem Lednicko-valtického areálu za doprovodu cimbálové muziky 

k tanci i poslechu. Speciality Valtického Podzemí. Zahájení v 19 hodin, vstupné 150,- Kč. 

Aktuální program naleznete na webových stránkách. 

Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 

4.9. -  5.9. - Valtické Podzemí - večery při burčáku a cimbálce   

Tradiční víkendové večery a zážitková turistika ve Valtickém Podzemí - podzemním městě vína, 

unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů. Vlastní vína 

Valtického Podzemí a vína s původem Lednicko-valtického areálu. To vše za doprovodu cimbálové 

muziky k tanci i poslechu s chutnými speciality Valtického Podzemí a odrůdový burčák. Zahájení ve 20 

hodin.                                                                                                                                                                  

Aktuální program naleznete na webových stránkách.  

REZERVACE:  Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 

11.9. -  12.9. Burčáky a volba Miss Burčák ve Valtickém Podzemí ( Miss Burčák - pátek 11.9.) 

Září - Valtické burčáky vaří! 

Tradiční akce nadcházejícího podzimu. Burčák a vlastní vína Valtického Podzemí a vína s původem 

Lednicko-valtického areálu. To vše  za doprovodu cimbálové muziky. Zážitková vinařská turistika v 

podzemním městě vína, unikátním labyrintu historických vinných sklepů jak má být! 

V pátek volba Miss Burčák se zajímavými soutěžemi a disciplínami, vinařská událost, kterou si 

nemůžete nechat ujít!  Dívky a ženy, přijeďte se aktivně zapojit. Venkovní posezení, grilované 

speciality po oba dva dny.  

Aktuální program naleznete na webových stránkách. 

Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 
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18.9. - 19.9. Valtické Dýňobraní ve Valtickém Podzemí  

Tradiční akce podzimu s atraktivním kulturním programem pro celou rodinu. Stovky různých tvarů a 

druhů dýní, možnost vyřezávání na místě. Odrůdové burčáky, ukázka a ochutnávka krajových a 

dýňových specialit Valtického Podzemí. Dýňový jarmark. Soutěže pro děti, tajemný večer se stovkami 

zapálených vyřezaných dýní. Velkolepý dýňový ohňostroj přímo nad hlavami diváků. Cimbálová 

muzika a vlastní vína Valtického Podzemí a vína s původem Lednicko-valtického areálu. Zážitková 

vinařská turistika v podzemním městě vína, unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové 

délce 900 metrů.                                                                                                                                                  

Aktuální program naleznete na webových stránkách.  

Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 

25.9. Hudbobraní - setkání mužáckých sborů  

Tradiční akce podzimu s atraktivním kulturním programem pro celou rodinu. Cimbálka a kapely z 

Lednicko-valtického areálu. Odrůdové burčáky, vlastní vína Valtického Podzemí a vína s původem 

Lednicko-valtického areálu, krajové a sezónní speciality Valtického Podzemí. Podzimní zážitková 

vinařská turistika v podzemním městě vína, v unikátním labyrintu historických vinných sklepů 

v celkové délce 900 metrů. Venkovní posezení a grilované speciality. Zahájení v 18 hodin.                  

Aktuální program naleznete na webových stránkách. 

Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 

26.9. Hudbobraní -  setkání ženských sborů 

Tradiční akce podzimu s atraktivním kulturním programem pro celou rodinu. Cimbálka a kapely z 

Lednicko-valtického areálu. Odrůdové burčáky, vlastní vína Valtického Podzemí a vína s původem 

Lednicko-valtického areálu, krajové a sezónní speciality Valtického Podzemí. Podzimní zážitková 

vinařská turistika v podzemním městě vína, unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové 

délce 900 metrů. Venkovní posezení a grilované speciality. Zahájení v 18 hodin.                                  

Aktuální program naleznete na webových stránkách. 

Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 

Valtické Podzemí - podzimní večery s cimbálkou  - Slavnosti vína a jídla 

Termíny :  2.10., 3.10., 9.10., 10.10., 16.10., 17.10., 23.10., 24.10., 6.11. 

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – podzemním městě 

vína, unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů. Vlastní vína 

Valtického Podzemí a vína s původem Lednicko-valtického areálu. To vše za doprovodu cimbálové 

muziky k tanci i poslechu s chutnými speciality Valtického Podzemí.                                                

Aktuální program naleznete na webových stránkách. 

Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 
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30.10. - 31.10. Halloween Ve Valtickém Podzemí 

Strašidelný večer s dýněmi a tajemná turistika ve Valtickém Podzemí, unikátním labyrintu 

historických vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů. Vlastní vína Valtického Podzemí a vína 

s původem Lednicko-valtického areálu. To vše za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu s 

chutnými speciality Valtického Podzemí. Zahájení ve 20 hodin. 

Aktuální program naleznete na webových stránkách. 

Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 

7.11. Valtické Svatomartinské slavnosti & Husí hody ve Valtickém Podzemí 

Na Svatého Martina husa a džbánek vína! 

Svatomartinská husička, menu a vína Mladé ( první vína ročníku 2020 ) v Podzemním městě 

vína, unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Jezte a pijte, co hrdlo ráčí. Víno a dobrá zábava 

při cimbálce. Zahájení v 19 hodin. 

Aktuální program naleznete na webových stránkách. 

REZERVACE:  Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 

14.11. Valtické Svatomartinské slavnosti & Husí hody ve Valtickém Podzemí 

Na Svatého Martina husa a džbánek vína! 

Svatomartinská husička, menu a svatomartinská vína  v Podzemním městě vína, unikátním labyrintu 

historických vinných sklepů. Jezte a pijte, co hrdlo ráčí. Víno a dobrá zábava při cimbálce. Zahájení 

v 19 hodin. 

Aktuální program naleznete na webových stránkách. 

REZERVACE:  Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 

21.11. - Zakončení sezony ve Valtickém Podzemí  

Poslední tradiční podzimní večer a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí - podzemním 

městě vína, unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů. Vlastní 

vína Valtického Podzemí a vína s původem Lednicko-valtického areálu. To vše za doprovodu 

cimbálové muziky k tanci i poslechu s chutnými speciality Valtického Podzemí.                             

Aktuální program naleznete na webových stránkách. 

REZERVACE:  Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 

28.11. - Valtický adventní jarmark   

Adventní podzemní jarmark v atraktivním prostředí Valtického Podzemí, v unikátním labyrintu 

historických vinných sklepů s řemeslnými výrobky za zpěvu koled. Skvělé víno, svařák, medovina, 

levandulový punč, pálenka, dobré jídlo, úchvatná výzdoba i atmosféra. Jezte, pijte, hodujte. Zahájení 

v 10 hodin.                                                                                                                                                            

Aktuální program naleznete na webových stránkách. 

REZERVACE:  Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 
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31.12. Silvestr ve Valtickém Podzemí aneb bujaré oslavy konce roku a příchodu toho nového, v 

Podzemním městě vína    

Večer a noc plná skvělé zábavy, výtečného vína a dobrého jídla v unikátním labyrintu historických 

vinných sklepů. Jezte, pijte a hodujte co hrdlo ráčí! Nebude nouze ani o řadu překvapení. Sabráž 

sektů různými předměty.                                                                                                                                  

Aktuální program naleznete na webových stránkách.  

Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | www.valtickepodzemi.cz 
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