TRAKTOR – srovnávací degustace s australským vinařem
Mike Alan Mazey - australský vinař a „Flying Winemaker“ se zkušenostmi z řady zahraničních a
domácích vinařství, od roku 2004 žijící a působící na Moravě. Uznávaný odborník, lektor, vinařský
„edukátor“ a autor odborných textů, který se věnuje tzv. autochtonním (tradičním) odrůdám a jejich
srovnáváním.
„DAVID MEETS GOLIATH“
David se setkává s Goliášem! Podobně jako tento biblický příběh se setká náš David (vína z Moravy)
se svými velkými a uznávanými kolegy/víny z ikonických světových oblastí a lokalit. Podaří se jim
uspět podobně jako Davidovi?
Místo provedení
Počet degustátorů
Délka trvání

Nabídka degustačních
témat a okruhů

Počet vín
Vinařství
Cena

Degustační sklep TRAKTOR Perná
Skupiny od 7-15 max. (nebo po předcházející tel. domluvě viz kontakty níže)
Řízená degustace 90-120 minut
Austrálie
Srovnávací degustace tradičních vín, odrůd a stylů vín
Morava
z Austrálie a Moravy
Chile/Argentina
Srovnávací degustace červených i bílých vín z vinařských
Morava
regionů Jižní Ameriky a Moravy
Nový Zéland/J. Afrika
Srovnávací degustace zaměřena na bílá vína a aromatické
Morava
odrůdy jako Sauvignon Blanc a další
Vína z významných a ikonických Francouzských vinařských
Francie
regionů (Burgundsko, Champagne, Alsasko, Bordeaux) ve
Morava
srovnání s víny z Moravy
Rakousko
Srovnávací degustace typických odrůd z obou stran hranic
Morava
Veltlínské zelené, Riesling, Ryzlink vlašský a další
Při každé degustaci 9 různých vín
Renovovaná domácí i zahraniční vinařství
13 600,- Kč včetně DPH (cena pro skupiny od 7 do max. 15 osob)

podmínky a informace k degustacím
Počet osob
Objednávky
Cena

Minimálně 7 a maximálně15 nebo po předcházející domluvě
min 5 pracovních dní předem nebo po předcházející domluvě
zahrnuje degustační sousto (pečivo, sýr, voda), odborný výklad sommeliéra,
pronájem sklepa, degustační lístek, láhev od každého degustovaného vína
Platba
V hotovosti před zahájením degustace nebo převodem na účet před degustací.
Storno poplatky 50% ceny v případě zrušení degustace 2 dny před jejím konáním
uvedená nabídka platí pro rok 2014 nebo do vyprodání zásob a ukončení nabídky

Kontakty

pro rezervace skupin na degustace nebo oslavy nás kontaktujte:

Petr Očenášek
info@skleptraktor.cz

telefonicky na čísle 776 438 451
nebo emailem na info@skleptraktor.cz

