Bzenečtí vinaři Vás srdečně zvou na:

Kde: BZENEC
Kdy: 31.5.2014
Čas: 10:00 – 20:00

BZENEČTÍ
VINAŘI

Prodej vstupenek:
Předprodej a rezervace na jméno - 300,- Kč v infocentru města, tel: 722/183 283,
projekty@bzenec.cz
V den konání akce – 350,- Kč, prodej vstupenek na zámeckém nádvoří nebo u
jednotlivých vinařů
Jak funguje předprodej?
Vstupenky zakoupit v infocentru města (ul. Kr. Vladislava – je zde i městská knihovna),
tel: 722/183 283, projekty@bzenec.cz, Kdo nemá možnost přímého zakoupení
vstupenek, může si je také zarezervovat po telefonu nebo e-mailem. Jeho jméno bude
uvedeno v seznamu a v den akce si je vyzvedne v hlavní pokladně na nádvoří
bzeneckého zámku.
Vstupenka zahrnuje:
Skleničku s nosičem
Orientační mapku otevřených sklepů
Degustaci 6 vzorků zdarma v každém z navštívených vinařství
Malé občerstvení k degustaci

Využijte jedinečné možnosti k nákupu vín přímo od vinařů, kdy nenakupujete naslepo, ale
nakupujete vína, která jste měli možnost ochutnat a můžete je získat za příznivé ceny. Při
ochutnávce si dělejte poznámky a popřípadě se neváhejte domluvit s vinaři, kdy a v jakém počtu
si vybraná vína odeberete, zdali ihned nebo až na druhý den.
Program
Sobota:
- 10:00 - 20:00 hod ochutnávka v jednotlivých sklepech a vinařstvích
Neděle:
- 10:00 - 12:00 hod prodej vín ze sklepů

Kdy přijít?
Pokud jste z daleka, zajistěte si ubytování, samozřejmě čím dříve tím lépe. Zcela ideální je si
ubytování zajistit od pátku až do neděle. V sobotu si trochu přispat, vydatně posnídat a vyrazit
již od 10 hod. Včasným příchodem si zajistíte dostatek času k ochutnávce i k diskuzi s vinaři.
Projděte všechny sklepy - proto tu přece jste. Poznamenejte si vína, která Vám chutnala. Pokud
si tato vína chcete zakoupit, domluvte se s vinařem, o jaký počet máte zájem a následující den
si jej můžete zakoupit.
Jste místní nebo z nedalekého okolí? Pokud vás zajímají hlavně naše vína, tak se i Vám
vyplatí vyrazit co nejdříve, abyste stihli navštívit všechny sklepy, ochutnat nabízené vzorky a
pohovořit s jednotlivými vinaři.
Jak se chovat ve sklepě - V každém sklepě můžete ochutnat nabízený sortiment vinaře a to
min. 6 vzorků. Pokud vám nějaký vzorek zachutná a chcete jej ochutnat ještě jednou,
samozřejmě můžete. Zcela jistě budete odmítnuti v případě, že budete vyžadovat neustálé
doplňování skleničky. Pokud vám dané víno chutná, klidně si láhev zakupte. Prosíme o
respektování doby stanovené pro otevření sklepů.
Rozbila se Vám sklenička - V případě, že rozbijete skleničku, můžete si novou zakoupit na
pokladně nebo u jednotlivých vinařů.

Ostatní informace:
Kontakty na ubytování
-Penzion Fürstova vila - www.furstovavila.cz
Horní náměstí 36, Bzenec 696 81, Tel: 518 323 680, e-mail: l.kuchar@furstovavila.cz
-Hotel Junior - www.hotelbzenec.cz
Náměstí Svobody 318, Bzenec 696 81, tel: +420 518 384 527, email: recepce@sosbzenec.cz
-Hotel lidový dům - www.hotellidovydum.cz
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-Restaurace a penzion Beta - www.penzionbeta.cz
Nám. Svobody 760, 696 81 Bzenec, tel: 518 385 084 ,e-mail: penzion.beta@seznam.cz
-Penzion Balašova Pálenice - www.balasova-palenice.cz
Vracovská 355, 696 81 Bzenec , tel: 518 384 343 , e-mail: info@balasova-palenice.cz

Kudy k nám:
AUTEM
od Brna: můžete jet z Brna na Břeclav po dálnici D2 a na exitu Břeclav sjedete na silnici 55
směrem na Uherské Hradiště, ve Strážnici odbočíte na Bzenec na silnici č. 426. Od Brna můžete
jet rovněž směrem na Slavkov u Brna a dotud pojedete směrem na Kyjov po silnici č. 54, která
Vás přes Archlebov, Vlkoš a Vracov dovede až do Bzence.

Od Břeclavi: směrem na Uherské Hradiště po silnici č. 55, ve Strážnici odbočíte na Bzenec na
silnici č. 426.
Od Zlína: pojedete přes Otrokovice směrem na Staré Město po silnici č. 55, ve Starém Městě
sjedete na silnici č. 427 vedoucí přes Nedakonice a Moravský Písek do Bzence
Od Uherského Brodu: pojede-li od Uherského Brodu či Blatničky, vyhněte se Veselí nad
Moravou, protože silnice č. 54 vedoucí do Bzence je kvůli opravě mostu uzavřena. Do Bzence
se tedy dostane buď přes Strážnici silnici č. 55 a zde odbočíte na Bzenec na silnici č. 426, nebo
přes Uherský Ostroh a Moravský Písek.
VLAKEM
Vlakem se od Olomouce a Přerova, stejně tak z Břeclavi a Hodonína dostanete na vlakové
nádraží do Moravského Písku, zde si přesednete na kyvadlový spoj tzv. KAČU, která Vás
dopraví na vlakovou stanici ve Bzenci.
Od Brna jsou přímé vlakové spoje do Bzence.

