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Nové CykloPointy Jižního Valašska

y

Vyrazit na kole po Jižním Valašsku je radost. Cestu vám
totiž ulehčuje síť CykloPointů, kde si můžete kolo nejen
umýt a seřídit, ale také načerpat síly a podívat se, kam
vyrazit dál. Novými CykloPointy jsme vybavili obce Ublo,
Kelníky a Vysoké Pole. Informace najdete na našem webu
Jižní Valašsko.cz nebo na specializované stránce věnované cyklistice v oblasti Luhačovského Zálesí.
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Staňte se degustátorem slivovice!
Distillery Land nabízí zájemcům několik různě dlouhých prohlídkových tras, k nimž nově přibyla trasa rozšířená. Začíná videoprojekcí
přestavující bohatou historii firmy, následuje ukázka destilační kolony Arnold Holstein, na níž firma vyrábí speciální destiláty a která
slouží také pěstitelskému pálení. Dále přijde na řadu návštěva malého muzea slivovice, k vidění je expozice věnovaná výrobě whisky
a návštěvníci si mohou prohlédnout i obří dřevěné sudy v provozu
egalizace, v nichž dříve dozrávala slivovice a další destiláty. Nahlédnout je možno také do archivu lihovin, do stáčírny a ve finále
na hosty čeká ochutnávka tří vzorků místních výrobků. Komu by
to nestačilo a chtěl by proniknout hlouběji do tajů degustace
ovocných pálenek, tomu nabízí RUDOLF JELÍNEK minikurz degustátora zakončený zkouškou a získáním certifikátu potvrzujícím nabyté znalosti.
Podrobné informace hledejte na stránkách Distillery Land.

Otevírání pramenů v Luhačovicích
10. – 12. 5. 2013
Tradiční otevírání pramenů v Luhačovicích letos přichází s
velmi příjemným programem – koncerty, výstavy, prohlídky,
projížďky, tance, celebrity, móda i folklor vás čekají o víkendu na promenádě a v okolí. Podrobný program najdete na
našem webu Jižní Valašsko.cz.

Mlsejte dobroty z farmářských
trhů ve Vizovicích
Vizovické farmářské trhy konané v termínech: 18. 5., 15.
6., 27. 7., 21. 9. a 19. 10. 2013. Vždy od 9:00 – 12:00 na
Masarykově náměstí ve Vizovicích nabízí maso a uzeniny,
medovinu, kozí i ovčí bio sýry, ovoce, zeleniny, frgály, domácí slané tyčinky, rybízové víno, ale také ručně vyráběné
výrobky, to vše z oblasti Jižního Valašska!

Dětský den u hotelu Vega
Na sobotu 1. 6. 2013 připravuje Resort Luhačovice ve spolupráci s DDM Luhačovice Dětský den plný zábavy a her. Akce
se bude konat na travnatých prostorách u hotelu Vega v Pozlovicích (nad přehradou) od 10 do 18 hodin. Autogramiáda
zlínských hokejistů jistě osloví jak děti, tak i tatínky a dědečky.
Dámy mohou vyzkoušet umění našich kosmetiček, kadeřnic či
masérek. Těšit se můžete na sportovní aktivity všeho druhu –
zumbu, zorbing, laserovou střelnici, lanové aktivit či skupinové
bubnování. Nebudou chybět oblíbené dětské dílničky, kde mohou děti za pomoci rodičů a profesionálního dozoru vytvořit
zajímavé dárečky, které si odnesou domů. Zúčastnit se můžete
také soutěží rodin i jednotlivců v pettangu, golfu a tančení na
podložkách. Na vítěze čekají sladké odměny.Bohaté občerstvení ve formě zdravé výživy určitě potěší všechny maminky, ale
i děti. Osvěží Vás ovocné a mléčné nápoje, míchané drinky,
menu pro děti i dospěláky. Nebude chybět ani sladká tečka v
podobě zmrzlinového koutku.
Více informací naleznete na: www.resort-luhacovice.cz

