Důležité kontakty:
Městská policie:
+420 734 254 254
Nemocnice Valtice,
Klášterní 1150, Valtice,
tel.: +420 519 363 111
www.nemvalt.cz
Lékařská pohotovost:
Nemocnice Břeclav,
U Nemocnice 3066/1,
budova D, přízemí, Břeclav,
tel.: +420 519 315 776
pondělí – pátek 17:00 – 22:00
sobota, neděle, svátky 8:00 – 20:00
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Turistické informační centrum

nám. Svobody 4, 691 42 Valtice
tel: + 420 734 256 709, + 420 731 164 599
e-mail: tic@valtice.eu

Valtice jsou partnerem projektu Cyklisté vítáni, který je
celonárodním certifikačním systémem.
Z pohledu cyklistů prověřuje nabídku a vybavenost
stravovacích a ubytovacích služeb, kempů a turistických
cílů. Turistická zařízení, která projdou certifikací, jsou
označena zelenobílou známkou s usmívajícím se kolem.

www.valtice.eu
Město Valtice

Seznam cyklo servisů a půjčoven ve Valticích

Cykloráj Valtice, Petra Bezruče 1125, Valtice, tel: +420 605 983 978
Prodej jízdních kol, doplňků a náhradních dílů na veškerá kola, prodej sportovního vybavení,
oblečení a obuvi, půjčovna jízdních kol, odborný servis všech typů kol.
Půjčovna kol Hurá na kolo, K Lesíku 815, Valtice, tel.: +420 777 808 790, +420 737 435 673
půjčovna a přeprava kol

Pro Město Valtice vyrobila firma EUROPRINTY, spol. s r.o.,
foto: Jiří Grbavčic, Robert Vajbar, Michaela Cibulková, archiv
Města Valtice, mapy: © MAPY.CZ

MĚSTO VALTICE

www.valtice.eu

www.valtice.eu

Valtice cyklistické
Způsobů, jak poznávat jižní Moravu, existuje mnoho. Ale nebylo by to správné poznávání, pokud byste
nebyli v kontaktu s přírodou, lidmi a památkami. To právě poznáte nejlépe, zažijete a užijete si v sedle
kola. Při jízdě na kole máte čas na vstřebávání bohatých zážitků, něco uděláte pro svoji kondici a navíc
jste úplně nezávislí. Okolím Valtic a celým Lednicko-valtickým areálem vás provede síť značených
cyklistických a vinařských stezek. Můžete jet lesem, okolo rybníků, mezi vinicemi – zkrátka máte možnost
na kole projet Lednicko-valtický areál křížem krážem. Navíc máte možnost podívat se na kole i k našim
sousedům do Rakouska.
Takže šlápněte s chutí do pedálů a vydejte se za poznáním!
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Lichtenštejnská stezka – Valtice –
Lednice – Hlohovec – Valtice
délka 22km
Trasa: Náměstí Svobody – hlavní křižovatka
směr Lednice – u hřbitova doprava a dále po
červené turistické značce (5045).
Tato trasa vás provede lesy po saletech,
nacházejících se mezi Valticemi a Lednicí. Při
odbočování na konci Valtic vpravo minete Belveder,
dále pak vás cesta zavede k Rendez-vous, kapli sv.
Huberta, ke Třem Gráciím, projedete kolem Nového
dvora, Rybničního zámečku a cílem vaší cesty bude
lednický zámek a park. Zpáteční cestou se do Valtic
vrátíte po cyklostezce, vedoucí kolem Hlohoveckého
rybníka, projedete kolem Hraničního zámečku a přes
Hlohovec se vydáte zpět do Valtic, kde vás na jejich
začátku přivítá po pravé straně opět letohrádek
Belveder.
Belveder sloužil původně jako letohrádek
k výhledu po krajině, čemuž napovídá i jeho poloha.
Současně sloužil i jako knížecí bažantnice a ve
dvoře ve voliérách byli chování bažanti a okrasní
pávi. V současné době je tento empírový zámeček
v rekonstrukci.

Dianin chrám (Rendez-vous) je monumentální
stavba ve tvaru triumfálního oblouku uprostřed lesů
a připomíná slavný Vítězný oblouk v Paříži. Je jedním
z loveckých zámečků Lichtenštejnů. V horním patře
stavby se nachází velký sál, ve kterém se konaly
lovecké snídaně. Objekt je přístupný.
Kaple svatého Huberta (1) je další lesní stavbou,
která sloužila kratochvíli rodu Lichtenštejnů a byly
zde slavnostní mší zahajovány hony. Dominuje jí
socha sv. Huberta.
Polokruhová stavba se sousoším Tří Grácií (2),
kolonáda s dvanácti jonskými sloupy, sloužila
částečně jako obydlí personálu polesí a
vzadu za obvodovou zdí terasy je sál
s tříosou toskánskou lodžií. Sousoší
Tří Grácií stávalo původně v parku
lednického zámku a sem bylo
přemístěno až po dostavbě saletu.
Nový dvůr je empírový komplex
hospodářských stavení, který sloužil
jako stáje, sýpky a byty pro zaměstnance.
Původně zde byly chovány bernské krávy, později merinové ovce a teprve až pak sloužil objekt
k chovu koní. V současné době je v soukromém
majetku a taktéž slouží k chovu jezdeckých koní
a k rekreačním pobytům.
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Rybniční zámeček, klasicistní stavba na
hraně svahu u Prostředního rybníka sloužila
původně k setkáním lovců a honců před
zahájením lovu ryb a ptactva. V současné době
jej spravuje Mendelova univerzita v Brně.
Lednický zámek byl původně gotickou tvrzí,
která byla v 16. století přestavěna na renesanční
zámek. Od té doby ale proběhly další přestavby a
jeho dnešní podoba je vrcholným dílem novogotiky
u nás. Rozsáhlý unikátní park a palmový skleník si
nenechejte ujít v žádném ročním období.
Hraniční zámeček je klasicistní stavba,
dominanta na břehu Hlohoveckého rybníka
s nádherným výhledem a budete ji míjet na
zpáteční cestě. Jeho středem procházela
původně hranice mezi Moravou a Rakouskem
a její připomínkou je úzká umělá strouha
ústící do Hlohoveckého rybníka. Nyní zámeček
slouží jako restaurace a místo k odpočinku nebo
setkáním.
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