
 

 

   ZÁŘIJOVÁ SLOVENSKÁ HUSIČKA  

 

    Vážení a milí, zveme Vás na pátý ročník ( malé výročí ) 

putování na Slovensko na husí hody do dědiny Slovenský 

Grob.  

Tento drůbeží víkend bude probíhat  4. - 6. září 2015. 

Ubytování je zajištěno jako každý rok v penzionech Grobský 

dvor ( šest pokojů ) a Karolína ( devět pokojů ). Celkem tedy 

patnáct pokojů. A rovněž jako každý rok budou k páteční 

večeři husí játra. K sobotní večeři pak bude pečená husa, 

lokše a zelenina, pivo, atd. 

 

Páteční program: 

Každý samostatně příjezd do Slovenského Grobu. Je možno se 

někde potkat a jet na Slovensko společně. Třeba jako minule 

před motorestem U Husára ( u Břeclavi ). Máte-li nějaký 

nápad na páteční program, sem s ním. 

19.00 společná večeře - husí játra 



Sobotní program:  

Odjezd 9.00 

Pojedeme přes Bratislavu do Rakouska. Vyjedeme na kopec 

nad příhraniční městečko Hainburg a.d. Donau. Zde je 

nádherný výhled na celé okolí s řekou Dunaj. Potom zamíříme 

na zámek SCHLOSSHOF umístěný v krásné zahradě. Zámek se 

nachází téměř na hranicích se Slovenskem, severně od 

Hainburgu. Posledním místem naší sobotní cesty bude jezero 

NEUSIEDLERSEE. Toto leží pod Bratislavou, téměř u 

Maďarska. A potom již zpět na Slovensko do Grobu. 

Oběd bude buď u zámku nebo u jezera, jak kdo bude chtít. 

Nic nebudeme zajišťovat.  

Celková sobotní trasa bude do 170 km. 

19.00 společná večeře - husí hody 

 

Upozornění: na sobotní trase se pracuje, případné změny 

jsou možné ! 

 

Nedělní program: 

Odjezd 9.30 

Pojedeme do Břeclavi, kde jako pokaždé v cukrárně důstojně 

zakončíme náš drůbeží víkend. 



13.00 odjezd domů 

 

Kdo by se chtěl přihlásit, prosím zavolejte na mobil 

603519023 nebo pište na e-mail klempa54@gmail.com 

Záloha ve výši 500,- Kč posílejte, prosím, na účet číslo: 

102074852/0300, VS číslo Vašeho mobilu. Do poznámek 

napište  svoje jméno heslo HUSA. Je možno zaplatit i osobně 

v hotovosti. 

Záloha bude na Slovensku vrácena. Kdo nepřijede, záloha 

propadá. 

Přihlásit se a zálohu zaplatit máte možnost do 25.7.2015. 

 
 
Kdo se přihlásí, bude včas informován o případných detailech 
a změnách. 
 
Krásné dny přejí Zdeňka a Michal Klempovi 
 

 

 

 

 

 


