
25.1.2014 MYSLIVECKÝ PLES V PAVLOVĚ – HRAJÍ VRACOVJÁCI
- ubytování od pátku 24.1. do neděle 26.1.2014
- pro ubytované je vstupné na ples ZDARMA

8.2.2014 DOMÁCÍ MORAVSKÁ ZABÍJAČKA
- ubytování od pátku 7.2.2014  do neděle  9.2.2014 
- balíček  s MENU za 290,- Kč   s malou výslužkou
- MENU  obsahuje domácí koláčky od babičky, mozeček
 a chléb, zabíjačkový guláš s pečivem a ovar 

14.2.-16.2. VALENTÝN - SVÁTEK ZAMILOVANÝCH
- ubytování  od pátku 14.2.2014  do neděle 16.2.2014  pro 2 osoby
- růže pro Vaši polovičku, domácí koláčky
- láhev vína na výběr: 0,5l PÁLAVA  výběr z bobulí  sladké
  0,75l FRANKOVKA  ROSÉ pozdní sběr polosladké
                                    0,75l  VELTLÍN ZELENÉ pozdní sběr polosuché
- možnost  VALENTÝNSKÉHO MENU v HOTELU PAVLOV (nutná rezervace)

22.2.2014 ŘÍZENÁ DEGUSTACE VÍN VE   VINAŘSTVÍ     JIŘÍ ŠILÍNEK  
- ubytování od pátku 21.2.2014 do neděle 23.2.2014
- cena degustace je 250,-Kč na osobu 
- Při obsazení apartmánu čtyřmi osobami,vstupné v ceně pobytu.
- sobota 22.2.2014 od 18 do 21 hodin ve vinařském sklípku

8.3.2014 CIMBÁLOVÝ VEČER S CIMBÁLOVKOU   CIMBALLICA  , ve Vinařství   
Jiřího Šilinka   v Pavlově  

- akce se koná se od 19-24:00hod
- krásný zážitek, nové skladby, ochutnejte kvalitní přívlastková vína, domácí 
moravský guláš.
- cena 350Kč/os. V ceně: guláš+cimbálovka v ceně 
- ubytování od pátku 7.3.2014 do neděle 9.3.2014
- pořadatel  PÁLAVSKÉ APARTMÁNY

21.3.2014 JARNÍ VINAŘSKÁ STEZKA 
- ubytování od pátku 21.3.2014 do neděle 23.3.2014
- pořadatel HOTEL PAVLOV

11.4.2014 PŘES TŘI SKLEPY
- ubytování od pátku 11.4.2014 do neděle 13.4.2014
- pořadatel HOTEL PAVLOV

19.4.2014 TRADIČNÍ VÝSTAVA PÁLAVSKÝCH VÍN

21.4.2014 VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 
- ubytování od pátku 18.4.2014  do pondělí 21.4.2014
- s pozdním odjezdem do 15 hodin, 10% sleva na pobyt

26.4.2014 FESTIVAL OTEVŘENÝCH SKLEPŮ  ,   JARO POD PÁLAVOU  
- pobyt od pátku 25.4 do neděle 27.4

1.5.2014 SVÁTEK PRÁCE 
- ubytování od středy 30.4.2014  do neděle 4.5.2014, 15 % sleva na pobyt

8.5.2014 BĚH OKOLO PÁLAVY ,,DEN VÍTĚZSTVÍ "
- ubytování  od středy 7.5.2014 do neděle 11.5.2014, 15 % sleva na pobyt

26.6-7.9. LÉTO OTEVŘENÝCH SKLEPŮ

http://www.vracovjaci.cz/
http://www.silinek.eu/
http://www.silinek.eu/
http://www.silinek.eu/
http://www.cimballica.com/


30.6. -31.8. LETNÍ ZVÝHODNĚNÉ  PRÁZDNINOVÉ TÝDENNÍ POBYTY
- příjezdy a odjezdy pátek-pátek, sobota-sobota,neděle-neděle
- příjezd od 14 hodin, odjezd do 10 hodin

12.9.- 14.9. PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ MIKULOV  
- ubytování od pátku 12.9.2014 do neděle 14.9.2014

20.9.2014 VINAŘSKÁ STEZKA
- ubytování od pátku 19.9.2014  do neděle 21.9.2014

28.10.2014 DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
- ubytování pouze od pátku 24.10.2014 do úterý  28.10.2014
- s pozdním odjezdem v ceně, 15% sleva na pobyt

17.11.2014 DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
- ubytování  od pátku 14.11.2014  do pondělí 17.11.2014
- s pozdním odjezdem do 15 hodin v ceně, 10% sleva na pobyt

29.11.2014 DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ PAVLOV 
- ubytování od pátku 28.11.2014 do neděle 30.11.2014

6.12.2014 MIKULÁŠSKÝ  VÁNOČNÍ CIMBÁLOVÝ KONCERT
- ubytování od pátku 5.12.2014 do neděle 7.12.2014
- pořadatel PÁLAVSKÉ APARTMÁNY, vstupenka v ceně pobytu

31.12.2014 SILVESTR
- ubytování  od pondělí 29.12.2014  do čtvrtka 1.1. 2015


