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Stezka krajem André
Stezka krajem André
Stezka Krajem André vede malebným krajem po cestách vybízejících k rozhlédnutí do kraje či
zastavení na deci jiskrného moku. Nese jméno odrůdy, která vznikla ve Velkých Pavlovicích
křížením Frankovky a Svatovavřineckého a šlechtitel ing. Horák jí dal jméno po francouzském
přírodovědci Christianu C. André. Extraktivní víno s intenzivní barvou je jednou z
nejrozšířenějších odrůd ve viničních tratích měst a obcí, kterými stezka prochází. Proč Krajem
André? Na trase Hustopeče - Starovičky - Velké Pavlovice - Bořetice - Vrbice poznáte nejen
vinařství na Velkopavlovicku, ale i nejlepší viniční trati kraje a památky, které po staletí utvářely
jeho historii. Vinařská expozice v renesančním domě U Synků v Hustopečích dosvědčuje
slavnou minulost středověké bašty moravského vinařství, vyhlídka nad Starovičkami nabízí
panoramatický výhled na Pavlovské vrchy a Novomlýnské nádrže. Centrum oblasti je
přehlídkou jedinečných staveb sklepní architektury s celoroční nabídkou programů vinařské
Popis: turistiky. Cykloturistické akce, otevřené sklepy a soutěžní výstavy vín ve Velkých Pavlovicích
vítají každoročně tisíce milovníků vína na tradičních slavnostech Hanáckého Slovácka.
Samostatná vinařská vesnička Kraví Hora a vínem inspirovaná recese zdobí sousední Bořetice,
starobylá Vrbice rozložená na náhorní planině pod kopcem Stráž je v posledním desetiletí
místem nejkvalitnějších červených vín na Moravě. Cyklostezka, která navazuje na projekt
Moravských vinařských stezek, vede převážně po polních cestách mimo silniční dopravu,
většinu povrchů tvoří zpevněné úseky. Charakter stezky výstižně ilustruje logo umístěné na
značkách. Stezka Krajem André je putováním za vínem a sluncem napříč zelenými poli, remízky
a vinohrady. Trasa je značena obousměrně a je sjízdná po celý rok. Nejlepší termín pro její
zdolávání je každoročně poslední červnová sobota, kdy je organizována pravidelná expedice s
bohatým vinařským a kulinářským programem. Bližší informace o stezce i konaných akcích se
dozvíte na stránkách www.hustopecsko.net.
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