Komentované prohlídky
(duben – září)

Zážitkové exkurze
NUTNO OBJEDNAT PŘEDEM
LeVáleníčko
odpočinek na lehátku uprostřed levandulového pole
Levandulárna
levandulové občerstvení – limonáda, káva, dezerty
Dárkové poukazy
Levandulový obchůdek

Commented excursions
(April – September)

Navštivte naši farmu a nechte se unášet
omamnou vůní levandule!
Visit our farm and get absorbed by the exhilarating
scent of lavender!
Besuchen Sie unsere Farm und tauchen Sie ein
in die duftende Welt von Lavendel!

Experience excursion
ADVANCED BOOKING REQUIRED
LeVáleníčko
relaxing in a deckchair in the middle of lavender fields
Levandulárna
lavender refreshments – lemonade, coffee, desserts
Gift vouchers
Lavender shop

Kommentierte Entdeckungstour
(April – September)

Erlebnisexkursion
RESERVIERUNG IM VORHINEIN NOTWENDIG
LeVáleníčko
Relaxation im Liegestuhl im Herzen unseres Lavendelfeldes
Levandulárna
Lavendelerfrischung – Limonaden, Kaffee, Desserts

Starovičky 350, 693 01
Stanislav Bíza

Farmář, farmer, Farmer

biza@hands.cz
Mobil: +420 607 725 634
Mgr. Blanka Vaňková

Geschenkgutscheine
Lavendel Geschäft

Vedoucí Levandulové farmy, manager

Detailní informace na
For further details go to
Weitere Informationen unter

Obchodní zástupce, Sales Representative

vankova@lavandia.cz
Mobil: +420 602 734 509
Lucie Bízová

www.levandulezmoravy.cz

obchod@lavandia.cz
mobil: +420 720 946 465

www.levandulezmoravy.cz

Levandule

Vůně jižní Moravy

Lavender

The scent of South Moravia

Lavendel

Der Duft Südmährens

Příběh Levandulové farmy z jižní Moravy
jsme začali psát v roce 2014, kdy jsme
vysadili více než 40 tisíc keříků levandule
lékařské a s napětím očekávali první
pěstitelské úspěchy. Pole se nachází v malé obci
Starovičky, nedaleko Hustopečí a Lednicko‑valtického
areálu – v kraji vína, lidových tradic a významných
kulturních památek. Naše políčko obklopené vinohrady
nabízí nezapomenutelný výhled do krajiny, které
dominují Pálavské vrchy.
Úcta ke krajině, tradicím, sounáležitost s přírodou
a regionem jsou pro nás nejdůležitější hodnoty, které se
promítají ve všech oblastech našeho působení. V tomto
duchu také obhospodařujeme naše levandulové keře.
Samozřejmostí tedy je, že levanduli lékařskou pěstujeme
přirozeným způsobem, tj. bez chemického ošetření.
Rostliny zpracováváme velmi šetrným způsobem tak,
abychom dosahovali velmi vysoké kvality květů, které
dále využíváme pro výrobu dekoračních, relaxačních,
kosmetických a potravinových výrobků. Kromě výše
zmiňovaných produktů také nabízíme výrobu reklamních
předmětů dle požadavků klientů. Neustále se snažíme
rozvíjet a rozšiřovat nabídku služeb našim zákazníkům
a fanouškům. Staňte se jimi i Vy.
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The story of South Moravian Lavender Farm
started in the year 2014 when we planted
more than 40 thousand bushes of True
Lavender and eagerly waited for our first
planting success. The field is located in a small village
Starovičky which is close to Hustopeče and Lednice
‑Valtice Area – the land of wine, folk traditions and
important cultural sights. Our field surrounded by
vineyards offers an unforgettable view of the landscape
with dominant Pálava Hills.
Respect for landscape, traditions, living in harmony
with nature and region are the most important values,
which are tangible in all activities we perform. We take
care of our lavender fields in accordance with the above
mentioned principles. Surely, we grow True Lavender as
naturally as possible, i.e. without chemical treatment.
The plants are processed very carefully so as to achieve
the highest quality flowers which are further used in our
decorative, soothing, cosmetical products and foods.
Apart from all the products mentioned, we also supply
our clients with advertisement products fulfilling their
demands. We are constantly developing and expanding
the range of services for our customers and fans. Will
you become one of them?
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Die Geschichte der Lavendelfarm aus
Südmähren begann im Jahr 2014. Damals
pflanzten wir mehr als 40 000 Sträucher
Echten Lavendels und konnten unsere ersten
Ernteerfolge kaum mehr erwarten. Unser Feld befindet
sich in Starovičky, einem kleinen Ort in der Nähe
von Hustopeče und dem Parkareal Lednice‑Valtice.
Diese Region ist berühmt für ihren köstlichen Wein,
jahrhundertlange Volkstraditionen und geschützte
kulturelle Denkmäler. Umhüllt von Weingärten bietet
unser Lavendelfeld einen unvergesslichen Ausblick
auf die Landschaft rund herum der Pollauer Berge.
Das Ehren unserer Landschaft und Traditionen und
der Einklang mit der Natur sind unsere wichtigsten
Prioritäten. Diese Werte widerspiegeln sich in unserer
Arbeit. Aus diesem Grund haben wir auf alle chemischen
Hilfsmittel beim Anbau von Lavendel verzichtet
und unsere Pflanzen können so auf ihre natürlichste
Weise gedeihen. Lavendel wird bei uns sehr schonend
verarbeitet, um die höchstmögliche Qualität unserer
dekorativen, entspannenden und kosmetischen Produkte
und Lebensmittel zu gewährleisten. Außerdem bieten
wir auch Werbematerial nach Maß an. Jedes Jahr bieten
wir unseren Gästen und Fans etwas Neues an. Werden
auch Sie zu unseren Fan.
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