Trasa 22 km:
Trasa 16 km:
Trasa 8 km:

Hodonín - Dolní Bojanovice - Starý Poddvorov - Nový Poddvorov - Nechory - Prušánky
Hodonín - Dolní Bojanovice - Josefov - Nechory - Prušánky
Starý Poddvorov - rozhledna Na Podluží - Nechory - Prušánky

Popis tras:
Trasa 22 km (speciální červené značky): Od startu v rest. Merlin po ulici Lipová alej ke
křižovatce s ulicí Erbenovou. Zde doleva po Erbenově, neodbočovat, projít Hornickou
čtvrtí a vstoupit na lesní cestu. Po této cestě podchodem podejít výpadovku z Hodonína na
Břeclav, po 140 m obočit doprava a podchodem podejít silnici č. I/55. Po zpevněné lesní
cestě podél potrubí pokračovat ke druhému přechodu přes roury (zde je infotabule
rezervace Stupava). Zde doleva do místní části Písečné až k rozcestníku TZT „Písečné“.
Zde šikmo doprava neznačenou hlinitou cestou po levém břehu potoka Prušánka. V místě
„U Řešice“ (akvadukt) po nové lávce překonat strouhu napájející rybníky a pokračovat
hlinitou lesní cestou, která se změní v asfaltovanou cyklostezku směr Dolní Bojanovice.
Před hřištěm podle značení odbočit doleva a do obce vstoupit kolem hřiště a ulicí Sportovní.
V centru obce, v restauraci Obecní dům je startovní místo č. 2. Pokračovat Hlavní ulicí
do ulice Mlýnská a Vinařská. V této sklepní ulici možnost občerstvení a ochutnávky
burčáku a vína. Na konci ulice Vinařská se trasa dělí na trasy 22 a 16 km.
Trasa 22 km pokračuje doprava a po 90 metrech doleva přes návrší k potoku Hrabínková
stružka. Doprava a podél potoka k obci Starý Poddvorov, minout čerpací stanici a vstoupit
do obce. „U Zvoničky“ možnost občerstvení a ochutnávek. (Zde startuje trasa 8 km).
Pokračovat do středu obce a odbočit doleva směr Nový Poddvorov. Novým Poddvorovem
procházet přímo až na závěr obce (možnost občerstvení a ochutnávek). Doleva k rozhledně

„Na Podluží“ (možnost výhledu, vstup zdarma, ochutnávky). Asfaltovanou cestou souběžně
s cyklistickou vinařskou stezkou „Podluží“ mezi vinohrady k odbočce k Vrchním
Nechorám. Doprava a podél sklepů projít k další polní cestě s modrou turistickou značkou.
Doleva a po modré značce až k vinařskému areálu Nechory k cíli Pochodu.
Trasa 16 km (modré značky): V Dolních Bojanovicích na konci Vinařské ulice doleva,
podél sklepů v ul. „Pod Čaganovem“ k zelené turistické značce. Zde doprava polní cestou
až k obci Josefov k rozcestníku s modrou značkou. Zde doprava a mezi josefovskými sklepy,
dále polní cestou až k okraji areálu vinných sklepů Nechory do cíle.
Trasa 8 km (žluté značky): Start ve Starém Poddvorově „U Zvoničky“. Podél školy dolů
k potoku a stoupat polní cestou až k rozhledně „Na Podluží“, kde se trasa spojuje s trasou
16 km (červené značky).
V areálu Nechory možnost občerstvení v hotelu Beatrice, ve vinném sklepu U Jeňoura
a v mnoha soukromých vinných sklepech. Další možnost občerstvení v pohostinstvích
v centru obce.
Cíl všech tras je otevřen od 12:00 do 17:00 hodin.
Kyvadlová autobusová doprava od parkoviště „U křížku“ pod Nechorami do žst.
Moravská Nová Ves za poplatek.
Slušný turista nevstupuje do vinohradu bez povolení majitele.

