TRAKTOR degustační programy 2014
ZÁKLADNÍ SKLEPMISTROVA DEGUSTACE
Popis degustace

Počet vín
Cena degustace

V průběhu degustace Vás pomoci šesti různých vzorků vín seznámíme s tzv.
degustačním minimem, tedy jakýmsi „manuálem“ jak při degustaci postupovat, jak se
chovat, jak k vínům přistupovat a na co se soustředit. Zároveň je degustační lístek a
výběr vín sestaven tak, aby představil různé odrůdy a styly vín typické pro Mikulovský
vinařský region.
6 vín různých odrůd, ročníků, přívlastků a stylů (5x bílé víno, 1x červené)
6 200,- Kč včetně DPH (cena pro skupiny od 7-15 osob)

Bližší informace o cenách a podmínkách viz obchodní podmínky níže

DEGUSTACE „PÁLAVA“
Popis degustace

Počet vín
Cena degustace

Obsáhlejší degustace zahrnující osm různých vzorků vín od několika výrobců
pěstujících své vinice na svazích chráněné krajinné oblasti Pálava. Výběr tradičních a
pro kopcovité Pálavské vinice typických odrůd, kterým vyhovuje vápencově minerální
podloží, ale i méně tradičních a pro Moravu „novějších“ odrůd jako je např.
Chardonnay. Degustace, která je zaměřena na fenomén Pálavy a jejího vlivu na
pěstování a výrobu vína.
8 vín různých odrůd, ročníků, přívlastků a stylů (6x bílé víno, 1x růžové a 1x červené)
Cena 6 600,- Kč včetně DPH (cena pro skupiny od 7-15 osob)

Bližší informace o cenách a podmínkách viz obchodní podmínky níže

DEGUSTACE PRO ZNALCE
Popis degustace
Soubor 10 vzorků vín od několika výrobců, v různých odrůdách, ročnících,
přívlastcích, stylech vín atd. Komplexní senzorické seznámení s moderními
vinařskými trendy s odborným výkladem. Degustace, která je určena nejen pro
znalce, ale i pro degustátory, kteří se chtějí o víně dozvědět maximum
informací.
Počet vín
10 vín různých odrůd, ročníků, přívlastků a stylů (7x bílé, 1x růžové a 2x červené)
Cena degustace
7 000,- Kč včetně DPH (cena pro skupiny od 7-15 osob)
Bližší informace o cenách a podmínkách viz obchodní podmínky níže

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

