travel & tasting

Organizatorem wycieczki jest Wine Service sp. z o.o.
Rezerwacja: rezerwacje@wine-service.pl, tel. kom. 0 722 100 224
www.podrozezwinem.pl

Weekend z winem
w Dworze Sieraków

 5–7 czerwca 2020
26–28 czerwca 2020

Ogrody Wina Amuse-Bouche

 prowadzi Wojciech Giebuta

Planowaną na czerwiec wycieczkę do winnic i zamków Doliny Loary jesteśmy
zmuszeni przenieść na wiosnę przyszłego roku. W tym roku zapraszamy na
tygodniowe wakacje w Dworze Sieraków, podczas których zwiedzą Państwo
nie mniej ciekawe zamki położone nad Wisłą, w okolicach Krakowa. Codziennie
zaproponujemy fakultatywną wycieczkę polegającą na zwiedzaniu zamków
i rezydencji rozsianych wokół Krakowa od Pienin po Jurę Krakowsko-Częstochowską.
Przy okazji odwiedzimy też małopolskie winnice i spróbujemy tamtejszych win
z najnowszych roczników. Wieczorami czekać nas będą kolacje z winem w Dworze
Sieraków oraz restauracjach Krakowa i Kazimierza, podczas których przybliżymy
polskie, historyczne tradycje kulinarne. Wakacyjne pobyty planujemy w trzech
terminach: w czerwcu, w lipcu i w sierpniu 2020 roku.
Dzień 1 Piątek
Rozpoczniemy o godzinie 19.30 wspólnym aperitifem, po którym
udamy się na kolację. Jak co roku, w wieczór poprzedzający Ogrody
Wina, zapraszamy na wyjątkowy wieczór z udziałem enologów i przedstawicieli winnic. Tradycyjnie podamy typowe polskie menu, do którego dobierzemy wina z kilku regionów winiarskich Europy i świata. Tym
razem wina te osobiście skomentują goszczący w Dworze Sieraków redaktorzy Czasu Wina oraz winiarze, z którymi połączymy się on-line.
Dzień 2 Sobota
Do południa przewidzieliśmy czas wolny w dworskim parku. Chętni będą mogli wybrać się na rowerową wycieczkę po okolicy. W porze obiadowej zaprosimy na posiłek w ogrodzie w formie pikniku.
Popołudnie poświęcimy na warsztaty i degustacje win. Dorota Romanowska poprowadzi master class z argentyńskimi winami powstającymi w bodedze Lorca Foster. Chętni będą mogli wziąć udział
w prowadzonych on-line degustacjach z udziałem winiarzy i enologów.
Po tych wyjątkowych spotkaniach do dalszego odkrywania win

890 zł
Pakiet skrócony (1 nocleg + lunch sobota, degustacje, kolacja sobota i koncert)
– 590 zł.
Możliwe jest także przedłużenie pobytu
w Sierakowie o jeden dzień przed lub po
imprezie – (nocleg i trzydaniowa kolacja
bez napojów) – 130 zł/os.

zaprosimy podczas kolacji. Menu tego wieczoru inspirowane będzie szlagierami kuchni francuskiej, a potrawom towarzyszyć będą
wina pochodzące z różnych regionów świata. Kolację zakończymy
wyjątkowym pięcioputtonowym tokajem. Pod koniec kolacji rozpocznie się kameralny recital Justyny Bardo, która umili spotkanie
śpiewając jazzowe i soulowe standardy. Wieczór poprowadzi Wojciech
Giebuta oraz redaktorzy Czasu Wina.
Dzień 3 Niedziela
Wykwaterowanie i indywidualny powrót do domów.
Gwarantujemy:
2 noclegi ze śniadaniami ****, kolacja z winem w piątek, lunch z winem
w sobotę, master class i degustacje, kolacja z winem w sobotę, koncert
kameralny.
Pragniemy zapewnić, że organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby
wszystkie aktywności podczas tegorocznej imprezy odbyły się zgodnie z
obowiązującymi zasadami profilaktyki antywirusowej, tak aby zapewnić
pełne bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom spotkania.

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności realizacji poszczególnych punktów programu.

podróże z winem

