
Vážení přátelé,

dovolujeme si Vám představit stěžejní propagační materiály projektu Vinařského 
fondu a Národního vinařského centra, edici „Krajem vína“. Jedná se soubor ma-
teriálů vinařské turistiky – ucelený průvodce vinařskými oblastmi Morava a Čechy 
(CZ, EN), samostatný kalendář vinařských akcí (CZ) a soubor map vinařských pod-
oblastí (CZ) a vinařských oblastí Čechy (CZ) a Morava (CZ, EN).

Projekt mapující vinařskou turistiku v ČR byl započat v roce 2006 a v současnosti 
je připravována edice tištěných materiálů pro vinařsko-turistickou sezónu 2023–
2024. Materiály jsou distribuovány zdarma na  vybraných veletrzích cestovního 
ruchu, vinařských veletrzích, prostřednictvím CzechTourism, informačních center 
vybraných měst a jednotlivých vinařských subjektů a institucí.

Velký úspěch těchto propagačních materiálů mezi laickou i odbornou veřejností 
nás přiměl připravit pro aktualizované vydání znovu možnost placené inzerce, 
kterou vám v těchto jedinečných publikacích nabízíme.

KRAJEM VÍNA INZERTNÍ NABÍDKA



Podklady pro tisk a umístění inzerce

PDF, případně EPS nebo PostScriptové soubory, kompozitní, pozitivní, které mají zapracované obrázky v rozlišení 300 DPI a fonty. 

Tiskové podklady vždy na spadávku 5 mm přes okraj, ořezové značky 5 mm od čistého formátu.
Inzerce bude umístěna v bloku převážně na pravé straně publikace, v případě půlstránkové inzerce (varianta 2), vždy při vnějším 
okraji strany bloku. 
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KRAJEM VÍNA INZERTNÍ NABÍDKA

Technická specifikace materiálů edice „Krajem vína – To nejlepší z vinařské turistiky“
A –  Název materiálu: KrAjem víNA – To nejlepší z vinařské turistiky v České republice 2023–2024
 Náklad na roky 2023–2024: Minimálně 20.000 ks rozsah publikace: Obálka – 6 stran, blok – 175 stran
 Barevnost CmYK. Distribuce publikace ZDArmA.
 Ceník a formáty inzerce To nejlepší z vinařské turistiky v České republice 2023–2024
 Formáty: varianta 1: 1/1 strany spad – čistý formát po ořezu 160 x 297 mm
  varianta 2: 1/2 strany spad – na výšku čistý formát 79 x 297 mm
  varianta 3: 1/2 strany spad – na šířku čistý formát 160 x 146 mm
 Cena inzerce:  1/1 – 40.000 Kč, 1/2 – 20.000 Kč

B – Název materiálu: Kalendář vinařských akcí 2023
 Náklad na rok 2023: 14.000 ks rozsah publikace: Obálka – 4 strany, blok – 64 stran
 Barevnost CmYK. Distribuce ZDArmA.
 Ceník a formáty inzerce Kalendář vinařských akcí 2023
 Formáty: varianta 1: 1/1 strany spad – čistý formát po ořezu 160 x 297 mm
 Cena inzerce:  1/1 – Blok – 10.000 Kč, 2. strana obálky – 20.000 Kč, 3. strana obálky – 15.000 Kč, 

C –  Název materiálu: LAND OF WINe – The best from the wine tourism in the Czech republic 2023–2024
 Náklad na roky 2023–2024: Minimálně 8.000 ks rozsah publikace: Obálka – 6 stran, blok – 124 stran
 Barevnost CmYK. Distribuce publikace ZDArmA.
 Ceník a formáty inzerce LAND OF WINe – The best from the wine tourism in the Czech republic 2023–2024
 Formáty: varianta 1: 1/1 strany spad – čistý formát po ořezu 160 x 297 mm
  varianta 2: 1/2 strany spad – na výšku čistý formát 79 x 297 mm
  varianta 3: 1/2 strany spad – na šířku čistý formát 160 x 146 mm
 Cena inzerce:  1/1 – 20.000 Kč, 1/2 – 10.000 Kč

POZOr! Při zakoupení inzerce v českojazyčném průvodci KrAjem víNA získáte inzerci ve stejném rozsahu v anglické verzi vinař-
ského průvodce LAND OF WINe zdarma. 

Držitelům certifikace vinařské turistiky dále nabízíme 10% slevu. Uvedené ceny jsou konečné. Inzerce bude fakturována Vinařským fondem 
České republiky, který není plátcem DPH.



Kompletní přehled materiálů propagujících vinařskou turistiku v ČR v rámci projektu Krajem vína a více informací 
o projektu najdete na www.vinazmoravyvinazcech.cz.

Tato ucelená kolekce propagačních materiálů získala nejedno ocenění na veletrzích cestovního ruchu REGION-
TOUR v Brně a HOLIDAY WORLD v Praze či na soutěžích věnujících se propagačním materiálům v cestovním ruchu 
jako jsou VELKÁ CENA CESTOVNÍHO RUCHU, TOURPROPAG a TURIST PROPAG. 

V případě zájmu o prezentaci v materiálech Krajem vína nás, prosím,  
kontaktujte nejpozději do 4. 11. 2022:

Národní vinařské centrum, o.p.s. Agentura Bravissimo
Ing. Petr Gondáš, manažer projektu marek matula
Sobotní 1029, 691 42 valtice václavské nám. 1, 669 02 Znojmo
e-mail: petr.gondas@vinarskecentrum.cz e-mail: marek@bravissimo.cz
tel.: 519 352 072, mobil: 602 470 261 tel.: 515 227 788, mobil: 602 704 611

... a něco navíc

HR AD BÍTOV  – romantický hrad (otevřený 
od dubna do října) nad Vranovskou přehradou. Vy-
stavená kolekce padesáti vycpaných psů je zapsána 
v  Guinessově knize rekordů jako nejrozsáhlejší 
na světě. Hradní restaurace, sklep strašidel, vinotéka, 
výstavní síň. V blízké obci Bítov najdete sportov-
ně-rekreační areál Rumburak s rozhlednou anebo 
odborníky oceňovaný Hasičský pivovar.
www.hradbitov.cz
www.restaurantrumburak.cz

HRAD CORNŠTEJN – zřícenina hradu ze 14. 
století nad Vranovskou přehradou, postaveného 
k ochraně moravsko-rakouských hranic, je přístupná 
pouze v letních měsících. Koná se tu řada akcí s histo-
rickým programem a zábavou pro děti, prohlédnout 
si můžete i  sklepení obou paláců s  tematickými 
expozicemi; prohlédnete si třeba kuchyni a hlado-
mornu s mučicími nástroji. 
www.muzeumznojmo.cz

VODÁCK Y SPL AVNÁ DYJE  – pro rodiny 
s dětmi anebo pro vodácké začátečníky začíná ide-
ální úsek řeky Dyje pod hrází Znojemské přehrady. 
Ve Staré vodárně si můžete půjčit veškeré vodácké 
vybavení a využít jedno ze 3 vodáckých tábořišť. Ty 
další jsou pak v Krhovicích a v Hrádku, odkud zpět 
do Znojma jezdí v létě speciální vodácký autobus. Dá 
se však doplout až na Novomlýnské nádrže.
www.pujcovna.vodaci.org

s dětmi
tipy na výlety

KOUPALIŠTĚ ÚNANOV A LOUKA – letní 
koupaliště; v Únanově jde o areál se skluzavkou, 
divokým kanálem, tobogánem a  řadou vodních 
atrakcí, ve Znojmě najdete plavecký a rekreační ba-
zén s travnatými odpočinkovými plocham, dětské 
brouzaliště a hřiště na plážový volejbal, streetball 
a nohejbal.
www.obecunanov.cz
www.plovarnalouka-znojmo.cz

VODNÍ MLÝN SLUP – renesanční vodní mlýn 
s expozicí mlynářství (pobočka Technického muzea 
v Brně, otevřeno od dubna do října).
www.technicalmuseum.cz

M UZ E U M M OTO R I S M U V E Z N OJ M Ě 
– v bývalé elektrárně na břehu řeky Dyje jsou vy-
staveny automobily, motocykly, jízdní kola a další 
dopravní prostředky a motoristické doplňky (ote-
vřeno celoročně).
www.muzeum-motorismu.cz

Nechte se unést 
chutěmi, které vám 
Znojmo nabízí

Nejsou to jen víno, pivo a okurky, jež ho činí 
známým a dodávají mu na své jedinečnosti. 
Znojmo je především místem, kde na vás 
dýchne historie. Poznejte jeho romantická 
zákoutí, jeden z největších podzemních 
labyrintů ve střední Evropě nebo řadu dalších 
významných památek. Okouzlí vás i okolní 
příroda, cíl mnoha turistů, cyklistů a vodáků. 
Užijte si krásy Národního parku Podyjí či 
úrodných vinic v okolí města. Nebo zavítejte 
na některou z kulturních akcí, které se zde 
během roku konají. 

Znojmo je srdcem  
Znojemské vinařské  
podoblasti 

Může se pyšnit zavedením prvního apelačního 
systému v České republice VOC Znojmo – Vína 
Originální Certifikace, tedy označování vín 
podle místa jejich původu. Pro Znojemsko jde 
o vína odrůd SAUVIGNON, RYZLINK RÝNSKÝ 
a VELTLÍNSKÉ ZELENÉ. Tradice pěstování 
vinné révy a výroby vína tu sahá až do 
9. století. Všudypřítomné vinice a sklípky v okolí 
města jsou ideálním cílem k jejich ochutnání. 
K cestě za nimi můžete využít Vinobus, první 
linkový autobus u nás, který vás zaveze přímo 
k vinařům a mezi vinice. Tou nejznámější je 
Šobes, ležící na území národního parku Podyjí, 
nad malebnými meandry řeky Dyje.

Znojmo, druhé největší město Jižní Moravy, 
je jedinečné historické místo s impozantní 
polohou nad řekou Dyjí. První písemná zmínka 
o Znojmě pochází z 11. století, v roce 1226 bylo 
Přemyslem Otakarem I. povýšeno na královské 
město. Historii lze ve městě vycítit na každém 
kroku, měšťanské domy a paláce v celé 
městské památkové rezervaci, která zde byla 
vyhlášena v roce 1971, vytvářejí ukázkovou 
učebnici všech stavebních slohů. Ve Znojmě 
najdete i dvě národní kulturní památky – 
rotundu sv. Kateřiny a Loucký klášter.

Ve Znojmě si své zážitky 
vychutnáte všemi 
smysly

Zažijte neopakovatelnou atmosféru kulturních 
a společenských akcí, které se během roku 
ve Znojmě konají. Nejznámější a nejvíce 
navštěvovanou z nich je bezesporu zářijové 
ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ, 
velkolepý svátek vína, svého druhu největší 
akce v České republice. Velké oblibě se těší 
Májové slavnosti, letní Hudební festival, 
červnové Pivní slavnosti či srpnové Slavnosti 
okurek. Neméně navštěvované jsou vinařské 
akce spojené s degustací vín, jako jsou různé 
košty nebo otevřené sklepy ve vinařských 
obcích v okolí Znojma. Bohatý program během 
roku nabízí i znojemské Městské divadlo, v době 
divadelních prázdnin pak srpnový festival 
Znojmo žije divadlem.

znojemskabeseda.cz

30 | vinařská oblast Morava / vinařská podoblast Znojemská

kudy a kam

Třídenní program je sestaven jako okružní trasa, kde 
výchozím i cílovým místem je Brno, ovšem seznámíte se 
hlavně s půvaby moravského venkova. Čeká vás napří-
klad zámecká obora v Židlochovicích, opevněný kostel 
v  Nosislavi, kolonie vinných sklepů ve  Vrbici a  Kobylí, 
barokní kovárna v  Těšanech, větrný mlýn v  Klobou-
kách, Mohyla míru na Slavkovském bojišti nebo zámek 
ve Slavkově. Pobyt v letních měsících zpestří aquapark 
v Hustopečích. 

1.  den: Brno – Rajhrad – Židlochovice –  Nosislav – 
Velké Němčice – Hustopeče

2.  den: Hustopeče – Velké Pavlovice –  Bořetice – 
Vrbice – Čejkovice – Kobylí – Klobouky u  Brna – 
Těšany – Žatčany – Újezd u Brna – Slavkov u Brna

3.  den: Slavkov u Brna – Křenovice – Prace – Mohyla 
míru – Sokolnice – Kobylnice –  Ponětovice – Jiří-
kovice – Žuráň –  Santon – Tvarožná – Pozořice – 
Ochoz u Brna – Údolí Říčky – Brno

délka trasy: 127 km

nA kole VelkopAVloVickem
prodloužený víkend

Chcete ušetřit čas? Pak se na  celý týden ubytujte 
v Brně a podnikejte hvězdicovité výlety. I do nejvzdá-
lenějších míst zvolené vinařské podoblasti to budete 
mít přibližně 50 kilometrů. Navíc do  programu lze 
zařadit další zajímavosti, třeba Moravský kras, hrad 
Pernštejn nebo klášter Porta coeli v Předklášteří.

nA VelkopAVloVicku
týdenní pobyt

1. den
Brno (prohlídka města – historické centrum, hrad Špil-
berk a  kasematy, Kapucínská krypta, Zelný trh, Stará 
radnice, Petrov, kostel sv. Jakuba, vila Tugendhat – pa-
mátka UNESCO, botanická zahrada, Technické muze-
um)
2. den
Památková zóna Slavkovské bojiště – Šlapanice (Mu-
zeum Brněnska) – návrší Žuráň – pahorek Santon nad 
obcí Tvarožná – Mohyla míru nad obcí Prace – Slavkov 
u Brna (zámek, park, synagoga) – Bučovice (zámek, za-
hrada)

3. den
Rajhrad (klášter, Památník písemnictví na  Moravě)  – 
Židlochovice (zámecká obora, vinice) – Hustopeče 
(moderní chrám sv. Václava a sv. Anežky České, Městské 
muzeum, vinice, vinné sklepy, letní aquapark) – Kurdě-
jov (vinice, kostel sv.  Jana Křtitele) – Klobouky u  Brna 
(větrný mlýn) – Těšany (kovárna)
4. den
Velké Pavlovice (vinice) – Bořetice (vinné sklepy, roz-
hledna na Kraví hoře) – Vrbice (vinné sklepy) – Čejkovice 
(templářská tvrz a  sklepení, galerie vín, domek TGM); 
pro cyklisty výlet po stezce Krajem André či stezce Mod-
ré Hory
5. den
Na  kole nebo pěšky kolem Brněnské přehrady –  hrad 
Veveří – Podkomorské lesy (kraj Pohádky máje, Ríšova 
a Helenčina studánka) – golfové hřiště Jinačovice – zoo-
logická zahrada Brno-Bystrc
6. den
Blansko (zámek, expozice Moravského krasu a  umě-
lecké litiny) – Punkevní jeskyně – Kateřinská jesky-
ně – Sloupsko-šošůvské jeskyně – Rudice (větrný mlýn) 
– Jedovnice (koupání) – Ruprechtov (větrný mlýn) – Vyš-
kov (zoologická zahrada, aquapark, Dinopark)
7. den
Tišnov (rozhledna Klucanina) – Předklášteří u  Tišnova 
(klášter Porta coeli, Podhorácké muzeum) – Nedvědice 
– hrad Pernštejn
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NAVŠTIVTE
HABÁNSKÉ 

SKLEPY 
VE VELKÝCH 
BÍLOVICÍCH

Otevřeno celoročně.

www.habanskesklepy.cz

JEN DOBRÉ PŘETRVÁ

kalendář vinařských akcí

10 | Česká republika

CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s., 
Vinařská 407, Valtice.Tel.: 606 309 959

Zámecký sklep
Tři ochutnávkové programy
a prohlídka historického sklepa
květen - červen, sobota - neděle od 1000 - 1800

červenec - srpen, denně od 1000 - 1800

září, sobota - neděle od 1000 - 1800

říjen, sobota - neděle
(dle domluvy na 606 309 959)

CHÂTEAU VALTICE
Vinné sklepy Valtice
Vinařská stodola
pondělí - sobota od 1000 - 1800

neděle od 1000 - 1500

Degustační a prohlídkový program
zahrnuje okruh Křížový sklep A.D. 1640
a chrám vína pod Vinařskou stodolou
pátek 1700, sobota 1500 a 1700

Posezení u cimbálu
cca duben – listopad, sobota 2000 – 2400

Vinařská pohotovost
prodej vybraných lahvových a sudových vín
pondělí – čtvrtek 800 –2000

pátek - sobota 800 – 2400

neděle 800 – 2000

Kolonáda Reistna
duben, sobota - neděle od 1000 - 1700

květen - červen, pátek - neděle od 1000 - 1700

červenec - srpen, úterý - neděle od 1000- 1800

září, sobota - neděle od 1000 - 1700

Vinařské akce
květen - Slavnosti vína a jídla
červen - S vínem pěšky i na kole,
Zámecký košt vín
září - Slavnosti vína a jídla, 
RETRO VINOBRANÍ a Mistrovství
světa ve sběru hroznů, Zámecký košt vín
říjen - Valtické vinobraní - II. podium
listopad – Svatomartinská degustace

www.vsvaltice.cz zm
ěn
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26. 2. 2022
50. výstava vín  
Žeravice
Žeravice, Sál „Sokolovny“
Soutěžní výstava vín spojená s ochutnává-
ním. Začátek ve 14.00 ukončení 24.00 hod. 
Od 19.00 hod. hraje cimbálová muzika „Pra-
meň“. Podávány budou zabijačkové speciality.

tel.: 605 252 099, kontakt: Ing. Petr Poizl
e-mail: czs.zo.zeravice@seznam.cz
www.obeczeravice.cz

26. 2. 2022
sud Za sudem
Slaný Kvíc, Vinařství Kvíc
Řízená ochutnávka mladých vín z naší slánské 
vinice. Sobota 15.00–18.00 hodin, vstupné 
260 Kč zahrnuje ochutnávku 12 vzorků, chléb 
a pečivo, Dobrou vodu 0,5l a sladkou tečku 
na konec. Doporučujeme rezervaci míst. Stu-
dené občerstvení možno zakoupit na místě.

tel.: 606 620 682, 723 860 217
kontakt: Petr Rychtařík
e-mail: petr.rychtarik@vinastvikvic.cz
www.vinarstvikvic.cz

26. 2. 2022
44. jiHomoravská 
regionální výstava vín 
s meZinárodní Účastí
Brno,  
Dělnický dům Jundrov
Spolek Vinaři brněnské oblasti vás zve na 44. 
Jihomoravskou regionální výstavu vín s me-
zinárodní účastí, hlavně ze Slovenska. K vol-
nému ochutnání bude okolo 750 chlazených 
vzorků vín. Hraje cimbálová muzika. Výstava 
se koná od 9.00 do 17.00 hod. v Dělnickém 
domě v Jundrově. Jste srdečně vítáni.

tel.: 605 036 209, 602 755 413
kontakt: Ing. Bc. Miroslav Musil, Ph.D.,  
předseda Rudolf Kapp 
e-mail: miroslav.musilbrno@seznam.cz

26. 2. 2022
open tHat bottle nigHt 
Praha 7 – Troja,  
Vinotéka sv. Kláry,  
Pod Havránkou 34/7
Otevřete „TU“ láhev, co si dlouho šetříte, 
a zvlášť letos! Proč čekat až přijde Ježíšek 
nebo zahřmí? Dneska bude veškerá pozor-
nost věnovaná jenom tomu speciálnímu 
vínu. Celosvětová akce nabádá, abychom 
si nejlepší vína neschovávali na potom, ale 
užili je právě teď. 

tel.: 234 148 153, kontakt: Botanická 
zahrada hl. m. Prahy – Vinotéka sv. Kláry
e-mail: vinoteka@botanicka.cz
www.botanicka.cz

26. 2. 2022
jaZZový večer 
ve valtickém podZemí 
Valtice,  
Valtické Podzemí,  
Vinařská č.ev. 47
Jazzový večer aneb zahřejte se ve sklepě! 
Nejlépe při tanci za doprovodu jazzové kapely 
nebo u pohárku dobrého vína ve Valtickém 

Podzemí. Za hudebního doprovodu, k tanci 
i poslechu můžete ochutnat speciality Valtic-
kého Podzemí a vína z vinařství Annovino. 

tel.: 723 600 423
kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

28. 2.–4. 3. 2022
kurZ sommelier – ii. část
Valtice, nám. Svobody 13
Dvoutýdenní kurz vedoucí k získání osvědčení 
„Sommelier“, určený specializovaným pracov-
níkům gastronomie, vinoték a obchodníkům 
vinařských firem, ale i konzumentům, kteří 
chtějí být v tomto oboru vzdělaní.

tel.: 777 743 496, 519 352 083
kontakt: Vinařská akademie Valtice, z.s.
e-mail: info@vinarska-akademie.cz
www.vinarska-akademie.cz

 březen
3.–4. 3. 2022
moderní vinař – 
praktická část
Valtice, Národní vinařské centrum, 
Centrum Excelence,  
Sobotní 1029
Praktické dvoudenní školení navazující na e-
-learningovou část studia na www.moder-
nivinar.cz. Zúčastnit se mohou pouze její 
úspěšní absolventi.

tel.: 519 352 072, 602 769 743, kontakt: 
Šárka Nádvorníková, Lenka Luňáková
e-mail: seminare@vinarskecentrum.cz
www.vinarskecentrum.cz

4.–5. 3. 2022
Znovínský košt vín
Znojmo,  
Loucký klášter
Ochutnávka znovínských ročníkových vín, 
pozdních sběrů, výběrů, ledových vín, úspěš-
ných vín na tuzemských i světových výstavách, 
archivních i unikátních vín se koná v pátek 4. 
března od 16.00 do 21.00 hod. a v sobotu 5. 
března od 14.00 do 21.00 hod. ve štukových 
sálech Louckého kláštera ve Znojmě.

tel.: 515 266 620, 606 712 231
kontakt: ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
e-mail: info@znovin.cz

5. 3. 2022
regionální výstava vín 
kobylí
Kobylí,  
Sokolovna
Regionální výstava mladých vín v Kobylí 
od malopěstitelů až po velkovýrobce, která 
probíhá v příjemném prostředí zrekonstruo-
vané sokolovny od 10.00 hod. Výstava začíná 
předáním cen vítězným vinařům. U dobrého 
vínka můžete při poslechu cimbálky ochutnat 
různé regionální speciality.

tel.: 602 733 057, 606 752 690
kontakt: ZO ČZS Kobylí , Vladimír Čotek
e-mail: zahradkarikobyli@seznam.cz
www.zahradkari.cz

5. 3. 2022
promenáda  
červenýcH vín
Velké Pavlovice,  
Hlavní 583/1 – sokolovna
Vinaři ze spolku VOC vinice Velké Pavlovice 
pořádají specializovanou soutěžní přehlídku 
červených vín. Přijďte si užít pěkné odpoledne 
u skvělých červených vín. 

tel.: 737 087 156, kontakt: Libor Jestřáb  
/ VOC Vinice Velké Pavlovice
e-mail: info@vinozvelkychpavlovic.cz
www.vinozvelkychpavlovic.cz

5. 3. 2022
místní výstava vín
Brod nad Dyjí,  
Sál kulturního domu
Výstava vín vinařů z Brodu nad Dyjí a nejbliž-
šího okolí.

tel.: 724 993 764, kontakt: Luboš Sýkora
e-mail: lubos.sykora@email.cz

5. 3. 2022
sud Za sudem
Slaný Kvíc, Vinařství Kvíc
Řízená ochutnávka mladých vín z naší slánské 
vinice. Sobota 15.00–18.00 hodin, vstupné 
260 Kč zahrnuje ochutnávku 12 vzorků, chléb 
a pečivo, Dobrou vodu 0,5l a sladkou tečku 
na konec. Doporučujeme rezervaci míst. Stu-
dené občerstvení možno zakoupit na místě.

tel.: 606 620 682, 723 860 217
kontakt: Petr Rychtařík
e-mail: petr.rychtarik@vinastvikvic.cz
www.vinarstvikvic.cz

5. 3. 2022
sokolnický koš
Sokolnice, sokolovna, 
Masarykova 370
Spolek přátel dobrého vína Sokolnice pořádá 
v sobotu 5. března od 14.00 hod. v místní 
sokolovně Sokolnický košt 2022, ochutnáte 
výborná moravská vína. K příjemné náladě 
přispěje cimbálová muzika Sylván.

tel.: 604 233 878, kontakt: Zdeněk Zmrzlý
e-mail: zzmrzly@gmail.com

5. 3. 2022
jaZZový večer 
ve valtickém podZemí 
Valtice, Valtické Podzemí, 
Vinařská č.ev. 47
Jazzový večer aneb zahřejte se ve sklepě! 
Nejlépe při tanci za doprovodu jazzové kapely 
nebo u pohárku dobrého vína ve Valtickém 
Podzemí. Za hudebního doprovodu, k tanci 
i poslechu můžete ochutnat speciality Valtic-
kého Podzemí a vína z vinařství Annovino. 

tel.: 723 600 423, kontakt: Valtické Podzemí
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

11. 3. 2022
den vinaře, kouZlo 
sommelierství
Blatnička, Sklep Víno Hruška
Interaktivní odpoledne plné enologie, tech-
nologie výroby vína, servisu vína, senzoric-

KRAJEM VÍNA INZERTNÍ NABÍDKA


