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Dzień 1 Sandomierska starówka
Po przyjeździe do Sandomierza (dojazd we własnym zakresie) zakwa-
terujemy się w hotelu Sarmata, położnym na terenie dawnego zało-
żenia dworskiego z XIX wieku. Podczas powitalnej kolacji spróbujemy 
połączyć potrawy tradycyjnej sandomierskiej kuchni z europejski-
mi winami. Późnym wieczorem, chętnych zaprosimy na spacer po noc-
nym Sandomierzu.

Dzień 2 Porcelana z Ćmielowa i winnice
Ten dzień zaczniemy od wizyty w manufakturze porcelany w Ćmielo-
wie, która może poszczycić się ponad dwuwiekową historią. Odwie-
dzimy żywe muzeum porcelany, wejdziemy do najstarszego w Pol-
sce pieca i poznamy poszczególne etapy produkcji porcelanowych 

Sandomierz niczym toskańskie Montepulciano, to pełne średniowiecznych zabytków miasto otoczone pięknymi krajobrazami, 
w których wciąż przybywa winnic. Z roku na rok rośnie też w tym regionie liczba producentów wina, którzy coraz częściej 
otrzymują nagrody na polskich i międzynarodowych konkursach enologicznych. Doskonałym sposobem, na poznanie miasta, 
a także na skosztowania tamtejszych win jest odbywające się w listopadzie Święto Młodego (i nie tylko młodego) Wina.
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arcydzieł. Chętni będą mogli napić się kawy z ręcznie malowanych 
filiżanek z jedynej na świecie różowej porcelany. Następnie przejedzie-
my do Winnicy Płochockich – najstarszej i najbardziej utytułowanej 
winiarni regionu sandomierskiego. Po zwiedzaniu piwnic zaprosimy 
na degustację, którą poprowadzą Barbara i Marcin Płochoccy. Obiad 
tego dnia zjemy w restauracji Dworu Dwikozy. Po południu czeka nas 
jeszcze jedna wizyta w Winnicy Sandomierska, gdzie obok win degu-
stować będziemy także lokalne, wytwarzane na miejscu sery. Wieczo-
rem wrócimy do Sandomierza, gdzie będzie czas wolny na kolację we 
własnym zakresie, a dla chętnych kolejne degustacje sandomierskich 
win.

Dzień 3 Średniowieczne zabytki i Święto Młodego Wina
Przed południem zaczniemy zwiedzanie Sandomierza z przewodni-
kiem – historykiem sztuki. Zobaczymy między innymi niedostępne 
na co dzień bizantyńskie malowidła w prezbiterium katedry oraz pod-
ziemia romańskiego klasztoru Dominikanów. W międzyczasie zatrzy-
mamy się na chwilę w położonej przy klasztorze winnicy św. Jakuba, 
by spróbować powstających w niej win. Potem chwila wolnego cza-
su na lunch we własnym zakresie oraz dla chętnych zwiedzanie 
kameralnego muzeum w gotyckim Domu Długosza. Od wczesne-
go popołudnia czekają nas atrakcje święta młodego wina. Każdy 
z uczestników otrzyma kieliszek degustacyjny oraz „paszport” i mapę, 
na której zaznaczone są wszystkie miejsca (winiarnie, restauracje) 
gdzie będzie można kosztować młodych tegorocznych win. W sumie 
do odwiedzenia będzie kilkanaście punktów, a do spróbowania ponad 
30 win ze wszystkich winnic regionu. Wieczorem zapraszamy na spo-
tkanie, podczas którego przy przekąskach podsumujemy bieżący 
rocznik sandomierskich win.

Dzień 4 Podziemna trasa i kolejne winnice 
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd z Sandomierza we własnym 
zakresie. Jeszcze przed wyjazdem chętni będą mogli wybrać się 
na spacer podziemną trasą turystyczną. Będzie także możliwość 
udziału w dodatkowych degustacjach oraz indywidualnych wizytach 
w winnicach organizowanych w ramach Święta Młodego Wina. To tak-
że znakomita okazja do kupienia produktów od najlepszych winiarzy.

Gwarantujemy
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu 3* w pokojach dwuosobowych (noc-
leg w pokoju jednoosobowym 210 PLN); 3 śniadania, 2 kolacje, 1 obiad;  
wino do obiadów/kolacji w ilości ok. 1/2 butelki na osobę; transport auto-
karowy na miejscu; zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem; Paszport 
Degustacyjny uprawniający do degustacji wszystkich win podczas Święta 
Młodego Wina; degustacja lokalnych serów; zwiedzanie i pokaz w ma-
nufakturze porcelany; wizyty w winnicach i degustacje; opiekę przewodni-
ka i specjalisty winiarskiego.

Dodatkowo płatne:
dopłata do pokoju jednoosobowego 210 PLN;  posiłki, napoje i świadcze-
nia niewymienione w ofercie


