
Kalenda ř  akcí  přo řok 2021 ve Valticke m Podzemí   

13.2. FAŠANK ve Valtickém Podzemí    

Valtické Podzemí je již tradiční zastávkou valtického fašanku s pochůzkami. Masopustní a zabíjačkové 
speciality, vína Valtického Podzemí a Annovino. Hudební program a zážitková podzemní turistika v 
unikátním labyrintu historických vinných sklepů. 
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 
Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz |  

 

Jazzové večery ve Valtickém Podzemí aneb zahřejte se ve sklepě 

Termíny:  20.2., 27.2., 6.3., 13.3.    

Večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí - unikátním labyrintu historických 
vinných sklepů. Za hudebního doprovodu, k tanci i poslechu můžete ochutnat speciality a vína 
Valtického Podzemí a Annovino.    
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 

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

  

 Jarní večery s cimbálkou ve Valtickém Podzemí    

Termíny:  20.3., 27.3., 10.4., 17.4., 24.4., 30.4.   

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných 
sklepů. Ochutnáte speciality a vína Valtického Podzemí a Annovino. To vše za doprovodu cimbálové 
muziky k tanci i poslechu.   
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 
Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz |  

 

Velikonoce ve Valtickém Podzemí  

Termíny: Zelený čtvrtek 1.4. a 3.4. 4.4. večery s cimbálovou muzikou 
                 
Velikonoční večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí - unikátním labyrintu 

historických vinných sklepů. Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky 

k tanci i poslechu. Speciality Valtického Podzemí.  

Velký pátek 2.4. – v rámci tradic velikonočních svátků jedinečná pozvánka na bezmasé speciality, 
tentokráte ale bez muziky!    
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 
Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz |  
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Májové večery s cimbálkou ve Valtickém Podzemí    

Termíny:  1.5., 7.5., 8.5, 14.5., 15.5., 21.5., 22.5., 28.5., 29.5.   

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí - unikátním labyrintu 
historických vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů. Chutné speciality a vína Valtického 
Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu.  
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 
Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz |  

Letní večery s cimbálkou ve Valtickém Podzemí    

4.6., 5.6., 11.6., 12.6., 18.6., 25.6., 26.6.   

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí - unikátním labyrintu 
historických vinných sklepů. Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky 
k tanci i poslechu. Speciality Valtického Podzemí.   
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 
Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz |  

19.6. Slunovrat & Gurmánský večer ve Valtickém Podzemí      

Nenechte si ujít jedinečnou vinařskou pařbu na Moravě ve Valtickém Podzemí!  
Podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí - unikátním labyrintu historických vinných sklepů. 
Vína Valtického Podzemí a vína Annovino potečou proudem, konzumace vybraných pokrmů a 
specialit Valtického Podzemí. Ochutnávka archivních vín, sabráže sektů. Vše okořeněno cimbálovou 
muzikou, vinařská diskotéka do brzkých ranních hodin.   
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 
REZERVACE:  +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz |  
  

2.7. Letní Hudbobraní ve Valtickém Podzemí 

Nenechte si ujít oblíbenou akci v novém letním termínu! S atraktivním kulturním programem, 
cimbálkami a kapelami z Lednicko-valtického areálu. Krajové a sezónní speciality. Vína Valtického 
Podzemí a Annovino. Zážitková vinařská turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. 
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 
Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz |  
 
Prázdninové večery s cimbálkou ve Valtickém Podzemí 

Termíny: 3.7., 4.7., 9.7., 10.7., 16.7., 17.7., 23.7., 24.7., 30.7., 31.7., 6.8., 7.8., 13.8., 14.8., 20.8., 

21.8., 27.8., 28.8. 

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí - unikátním labyrintu 
historických vinných sklepů. Vína Valtického Podzemí a Annovino za doprovodu cimbálové muziky 
k tanci i poslechu. Speciality Valtického Podzemí.  
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 
Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz |  
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Country večery 19.7. a 9.8. ve Valtickém Podzemí 

Zažijte známý labyrint vinných sklepů trochu jinak! Za libých tónů k tanci i poslechu, ochutnáte vína 
Valtického Podzemí a Annovino a chutné speciality Valtického Podzemí.  
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 
Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz |  

 

3.9. Valtické Podzemí - večery při cimbálce   

Jedinečná atmosféra moravského vinařského podzimu a zážitková turistika ve Valtickém Podzemí - 
unikátním labyrintu historických vinných sklepů. Vína Valtického Podzemí a Annovino. To vše za 
doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu, s chutnými specialitami Valtického Podzemí.  
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 
REZERVACE:  Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz |  
 

4.9. Valtické Podzemní vinobraní   

Podzemní vinařská slavnost s předáváním hroznu úrody, ochutnávkou hroznů, atmosférou unikátního 
labyrintu vinných sklepů, cimbálovou muzikou a s gurmánskými specialitami Valtického Podzemí. 
Vína Valtického Podzemí a Annovino.  
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 
REZERVACE:  Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz |  
 
 
10.9. Burčáky a volba Miss ve Valtickém Podzemí  
 
Září - Valtické burčáky vaří! 
Tradiční akce nadcházejícího podzimu, kde ochutnáte burčáky a vína Valtického Podzemí a Annovino. 
To vše za doprovodu cimbálové muziky. Zážitková vinařská turistika v unikátním labyrintu 
historických vinných sklepů jak má být! 
Volba Miss Burčák se zajímavými soutěžemi a disciplínami, vinařská událost, kterou zažijete pouze ve 
Valtickém Podzemí. Proto si ji nemůžete nechat ujít! Dívky a ženy, přijeďte se aktivně zapojit. (vítězka 
získá velmi zajímavou cenu …) Venkovní posezení a chutné speciality.  
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 
Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz |  

 

11.9. Burčáky a volba „Missák Burčák“ ve Valtickém Podzemí  
 
Tradiční akce nadcházejícího podzimu, kde ochutnáte burčáky a vína Valtického Podzemí a Annovino. 
To vše za doprovodu cimbálové muziky. Zážitková vinařská turistika v unikátním labyrintu 
historických vinných sklepů jak má být! 
Volba „Missák Burčák“ je recesistická soutěž se zajímavými disciplínami, kterou zažijete pouze ve 
Valtickém Podzemí a které se mohou zúčastnit přítomní pánové. Proto si ji nenechte ujít a přijeďte se 
aktivně zapojit! (vítěz bere totiž velmi zajímavou cenu …) Venkovní posezení a chutné speciality.  
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 
Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz |  
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17.9.-18.9. Valtické Dýňobraní ve Valtickém Podzemí  

Tradiční valtická dýňová akce pro celou rodinu. Stovky různých tvarů a druhů dýní, možnost 
vyřezávání na místě. Odrůdové burčáky, ochutnávka dýňové polévky z Valtického Podzemí, soutěže 
pro děti, tajemný večer se stovkami zapálených vyřezaných dýní. Velkolepý dýňový ohňostroj přímo 
nad hlavami diváků. Cimbálová muzika a vína Valtického Podzemí a Annovino. Zážitková vinařská 
turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů.                                                                                                                                                   
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice.  
Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz |  

 

24.9. Hudbobraní - setkání mužáckých sborů  

Tradiční akce podzimu s atraktivním kulturním programem. Cimbálka a mužské pěvecké sbory z 
Lednicko-valtického areálu. Odrůdové burčáky a vína Valtického Podzemí a Annovino, krajové a 
sezónní speciality Valtického Podzemí. Zážitková vinařská turistika v unikátním labyrintu historických 
vinných sklepů. Venkovní posezení a speciality Podzemí.                                                                                                                                   
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 
Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz |  
 
25.9. Hudbobraní ve Valtickém Podzemí -  setkání ženských sborů 

Tradiční akce podzimu s atraktivním kulturním programem. Cimbálka a ženské pěvecké sbory z 
Lednicko-valtického areálu. Odrůdové burčáky a vína Valtického Podzemí a Annovino. Krajové a 
sezónní speciality Valtického Podzemí. Zážitková vinařská turistika v unikátním labyrintu historických 
vinných sklepů. Venkovní posezení a grilované speciality.                                                                                                                                                   
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 
Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz |  
 

Podzimní večery s cimbálkou ve Valtickém Podzemí  

Slavnosti vína a jídla 
Termíny :  1.10., 2.10., 8.10., 9.10., 15.10., 16.10., 22.10., 23.10. 

Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu historických vinných 
sklepů. Chutné speciality a vína Valtického Podzemí a Annovino. To vše za doprovodu cimbálové 
muziky k tanci i poslechu.                                 
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 
Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz |  

 

29.10.-30.10. Halloween ve Valtickém Podzemí 

Strašidelný večer s dýněmi a tajemné zážitky v unikátním labyrintu historických vinných sklepů. 
Budete se bát skoro kilometr. Chutné speciality, vína Valtického Podzemí a Annovino. To vše za 
doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu. 
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 
Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz | 
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Cimbálky & Mladá vína ve Valtickém Podzemí 

Termíny: 5.11., 6.11., 12.11. 

Také jste zvědaví na první vína ročníku 2021? Vychutnejte si je v unikátním labyrintu historických 
vinných sklepů. Při cimbálové muzice ochutnáte vína Valtického Podzemí a Annovino. 
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 
REZERVACE:  Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz |  

 

13.11. Valtické Svatomartinské slavnosti & Husí hody ve Valtickém Podzemí 

Na Svatého Martina husa a džbánek vína! 
Svatomartinská husička, menu a svatomartinská vína v unikátním labyrintu historických vinných 
sklepů. Čekají na Vás vína Valtického Podzemí, Annovino a dobrá zábava při cimbálce.  
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 
REZERVACE:  Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz |  
 
 
19.11.-20.11. Zakončení sezóny ve Valtickém Podzemí  

Poslední tradiční večery s cimbálkou v roce 2021! Podzemní zážitková turistika v unikátním labyrintu 
historických vinných sklepů. Vína Valtického Podzemí a Annovino. To vše za doprovodu cimbálové 
muziky k tanci i poslechu a s chutnými specialitami Valtického Podzemí. 
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 
REZERVACE:  Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz |  
 
 
27.11.-28.11. Valtický adventní jarmark   

Jediný adventní podzemní jarmark v atraktivním prostředí Valtického Podzemí, v unikátním labyrintu 
historických vinných sklepů. S řemeslnými výrobky a za zpěvu koled, s výborným vínem Valtického 
Podzemí a Annovino, svařák, medovina, levandulový punč, pálenka, dobré jídlo, úchvatná výzdoba i 
atmosféra. Jezte, pijte, hodujte.                                                                                                                                                             
Valtické Podzemí je součástí Annovino vinařství Lednice. 
REZERVACE:  Tel.: +420 723 600 423 | info@valtickepodzemi.cz |  
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