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1 dzień Kolacja na zamku w Dobczycach
Po indywidualnym dotarciu do Dworu Sieraków zaprosimy Pań-
stwa na powitalną lampkę wina na dworskim tarasie. Następnie 
przejedziemy do położonych nieopodal Dobczyc, gdzie zwiedzimy 
pozostałości średniowiecznego grodu oraz królewskiego zamku fun-
dowanego przez Kazimierza Wielkiego. Na zamkowych dziedzińcach, 
przy blasku świec i pochodni, zjemy kolację, której ważnym elemen-
tem będą ryby złowione w jeziorze położonym u stóp zamkowych 
murów. Późnym wieczorem wrócimy na nocleg do Dworu Sieraków.

2 dzień Bielany i Tyniec
Po śniadaniu, podczas którego będzie można skosztować domowych 
wędlin i przetworów, wykwaterujemy się i przejedziemy do Winnicy 
Wieliczka. Ta w ostatnich latach stała się jednym z najważniejszych 
projektów enologicznych w południowej Polsce. Odwiedzana przez ta-
kie sławy jak Jancis Robinson czy Warren Winiarski zyskuje coraz więk-
sze uznanie także poza granicami naszego kraju. Po degustacji prze-
jedziemy do położonego w Krakowie Lasku Wolskiego. Krótkim 
spacerem przejdziemy przez wzgórze błogosławionej Bronisławy, 
gdzie wejdziemy na Kopiec Kościuszki, skąd roztacza się piękny widok 
na Kraków. Następnie przejdziemy pokrytymi winogradami stoka-
mi Srebrnej Góry. U stóp bielańskiego klasztoru będziemy cieszyć 
się piknikiem, któremu towarzyszyć będą wina z miejscowej winnicy. 

Po południu przekroczymy Wisłę i udamy się do opactwa benedykty-
nów w Tyńcu. Wieczorem zjemy kolację z klasztornej kuchni połączoną 
z degustacją regionalnych potraw. Nocleg w pokojach gościnnych 
tynieckiego opactwa, które liczy już ponad 800 lat!

3 dzień Degustacja w Winnicy Gaj
Wcześnie rano, o świcie, chętnych i wytrwałych zachęcamy do udzia-
łu w modlitwach wspólnoty mnichów. Po śniadaniu, na którym nie 
zabraknie klasztornych przysmaków, udamy się do Winnicy Gaj, po-
wstałej w 2004 roku, zarządzanej przez Andrzeja Barańskiego, gdzie 
powstają znakomite wina musujące. Zwiedzimy winnicę oraz zde-
gustujemy wina.

W lecie zapraszamy w okolice Krakowa na weekend w tempie slow. Zaczniemy kolacją na zamku w Dobczycach. Odwiedzimy 
winiarnie Doliny Raby, urządzimy sobie piknik w winnicach położonych u podnóża klasztoru na Bielanach. Na jedną noc 
zatrzymamy się w niemal tysiącletnim opactwie benedyktynów w Tyńcu, gdzie zgłębiać będziemy tajemnice polskich ziół 
i nalewek. Ostatni dzień spędzimy na degustacjach polskich win w Winnicy Gaj.

Weekend z winami Małopolski
Dobczyce – Sieraków – Tyniec

 16–18 lipca 2021 

 1790 zł 

 Wyjazd prowadzi  
 Justyna Korn-Suchocka 

Gwarantujemy
Zakwaterowanie: 1 nocleg w Dworze Sieraków 4*, 1 nocleg w pokojach 
gościnnych opactwa w Tyńcu 3* w pokojach dwuosobowych (pokoje 
jednoosobowe za dopłatą 280 PLN); 2 kolacje połączone z degustacjami; 1 
lunch z winem w formie pikniku; wizytę i degustację w Winnicy Wieliczka; 
przejazdy autokarem na miejscu; zwiedzanie zamku w Dobczycach i opac-
twa benedyktynów w Tyńcu; opiekę pilota, przewodnika i sommeliera.
Dodatkowo płatne:
świadczenia niewymienione w programie; dopłata do pokoju jednooso-
bowego 280 PLN;


