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podróże z winem
travel & tasting

Winnice Dolnego Śląska

 11–14 sierpnia 2022
3 950 PLN

 Wyjazd prowadzi: Wojciech Giebuta

Dolny Śląsk, to jeden z najciekawszych i najbardziej różnorodnych regionów turystycznych w Polsce. Także, a może przede wszystkim
pod kontem enologicznym. Niezwykle dynamicznie rozwijające się winiarnie, pięknie położne winnice oraz fantastyczni, pełni pasji
ludzie tworzący wino to wystarczający powód aby wybrać się na wycieczkę do winnic położonych wokół Wrocławia.
Dodatkową atrakcją wyjazdu będzie możliwość wspólnego zwiedzania pięknych miasteczek oraz słynnych zabytków takich jak wpisany
na listą UNESCO kościół pokoju w Świdnicy, czy największy na świecie barokowy klasztor w Lubiążu.

Dzień 2
Tego dnia wybierzemy się do słynnego już regionu położonego
wokół Trzebnicy, gdzie odwiedzimy dwie winnice. Pierwsza z nich to
Winnica Wzgórz trzebnickich – tutaj skosztujemy wina z krzewów
winorośli, które podobnie jak i sama winnica, są jednymi z
najstarszych w regionie. Druga wizyta, w nowoczesnym projekcie o
tajemniczej nazwie 55-100 połączona będzie nie tylko z degustacją,
ale i ze wspólnym lunchem w formie tapas w samej winnicy. Po
południu przejedziemy w okolice Legnicy do pięknego
pocysterskiego klasztoru w Lubiążu, który szczyci się (obok Wersalu
i Pałacu Zimowego) najdłuższą barokowa fasadą w Europie.
Po zawiedzeniu opactwa, już wieczorem przejedziemy
do zaprzyjaźnionej z nami winnicy Jaworek, gdzie czeka nas kolejna
degustacja oraz wspólna kolacja, po której wrócimy na nocleg
w Zamku Topacz.

Gwarantujemy:
Zakwaterowanie: 3 noclegi w pokojach dwuosobowych w hotelu
Zamek Topacz 4* (pokoje jednoosobowe za dopłatą 530 PLN),
wyżywienie: śniadania, 3 kolacje, 1 lunch tapas, przekąski do
degustacji, degustacje win zgodnie z programem, wino do posiłków,
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opiekę pilota - specjalisty
winiarskiego.
Dodatkowo płatne: posiłki, napoje oraz świadczenia niewymienione
w ofercie; pokój jednoosobowy – 530 PLN; ewentualne dodatkowe
bilety wstępu do obiektów innych niż zaplanowane na trasie
wycieczki.

Dzień 3
Ten kolejny, intensywny dzień spędzimy w południowej części
regionu wokół Świdnicy. Zaczniemy od wizyty w niezwykle
popularnej w ostatnich latach winnicy Silesian, gdzie skosztujemy
win i zjemy lekki lunch. Po odwiedzinach w winnicy udamy się
do Świdnicy, aby zobaczyć miasto, a przede wszystkim tamtejszy,
wpisany na listę UNESCO Kościół Pokoju. Jest jednym z trzech
tzw. Kościołów Pokoju wybudowanych po wojnie trzydziestoletniej
na terenach Dolnego Śląska i jednym z dwóch zachowanych do dziś.
Po południu przejedziemy do Niemczy na krótki spacer po
średniowiecznym miasteczku. Stamtąd udamy się do Winnicy
Niemczańskiej, by spróbować tworzonych tam wysoko ocenianych
win i zjeść wspólną kolację, której towarzyszyć będą morawskie
wina. Po kolacji wrócimy na nocleg do Zamku Topacz.

Dzień 4
Pośniadaniu przewidziany jest czas wolny na odpoczynek w
zamkowym parku oraz powrót do domów. Chętni,
mogą skorzystać z długiego weekendu i przedłużyć sobie pobyt o
kolejny nocleg w Zamku Topacz.

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

Dzień 1

Po indywidualnym przyjeździe i zakwaterowaniu w hotelu, w zamku
Topacz zaprosimy Państwa na przedłużony nieco aperitif połączony
ze zwiedzaniem kameralnego muzeum starych samochodów.
Następnie czeka nas kolacja w zamkowej restauracji połączona z
degustacją z win z regionów położonych wokół Wiednia. Austriackie
wina przypomną nam o ponad 300 -letnim panowaniu Habsburgów
na tych terenach. Nocleg w zamku Topacz.

