
Vinařský WimbVinařský Wimb
UUž samotný název prozrazuje, že se jedná o akci, kterou bychom rádi do-

poručili jenom opravdovým milovníkům vína a dobrého jídla. Účelem této 
akce je obohatit vědomosti účastníka  nejen v oblasti degustace vína, ale i v 
jeho hodnocení, archivování a snoubení se s pokrmy. Průvodcem nám budou 
skuteční odborníci pod dozorem moravského sommeliera Libora Nazarčuka, 
který patří do nejužší světové špičky. Příjemný pobyt v oblasti jižní Moravy a  
Dolního Rakouska je zakončen závěrečným testem. Tento program  je určen 
pro náročnější klienty.

Program: 
1. den – příjezd ve 13. hod., přivítání, oběd
• úvodní slovo hlavního sommeliera
• volno do 18 hodin 
• odjezd do vinného sklepa a hodnocení moravských vín s večeří (-Moravské 
menu včetně nápojů)
2. den - snídaně 
• návštěva vinařského podniku, seznámení se s technologií výroby vína
• návštěva vinice a seznámení se s hlavními zásadami práce ve vinohradě
• oběd
• návštěva knížecích Lichtenštejnských sklepů v Rakousku
• vinný sklep a degustace archivních vín s večeří (Hodové menu včetně nápojů)
3. den – snídaně a dopolední relaxace v lázních
• oběd
• krátká prohlídka Lednicko-valtického areálu (památka UNESCO) s odbor-
ným průvodcem
• vinný sklep, absolvování závěrečného testu, večeře (Lichtenštejnské menu 
včetně nápojů)
• cimbálová muzika, krojovaná chasa a klasický moravský večer
4. den - snídaně a ukončení pobytu

Cena : Kč 7.900,- (min. počet 8 osob)
• 3x ubytování se snídaní *** standardu (za příplatek možno **** standard i 
jednolůžkové pokoje)
• Prohlídka Lednicko-valtického areálu (LVA) s průvodcem
• 3x oběd
• 3x večeře
• Doprava v místě konání programu
• Návštěva vinařských podniků a vinných sklípků
• Služby sommeliera
• Cimbálová muzika, krojovaná chasa
• Návštěva lázní
• Pojištění CK proti úpadku (pojištění osob není zahrnuto v ceně)
Není zahrnuto: doprava na místo pobytu - vlastní, ostatní nápoje
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