
podróże z winem
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

Dzień 1 Kolacja w Dworze Sieraków
Przyjazd do Wieliczki, zakwaterowanie w ho-
telu. Wieczorem przejazd do Dworu Sieraków. 
Kolacja klubowa, którą poprzedzi masterclass 
prowadzony przez jednego z producentów win 
z Europy. Powrót do hotelu, nocleg w Wieliczce.

Dzień 2 Winnice Pogórza Ciężkowickiego
W tym roku cały poprzedzający Ogrody 
Wina dzień przeznaczymy na poznawanie 
win oraz regionalnych smaków w zachodniej 
części województwa małopolskiego. Odwie-
dzimy Winnicę Chodorowa oraz położoną 
nieopodal Tuchowa Winnicę Rodziny Ste-
ców. Obiad zjemy w Centrum Produktu Lo-
kalnego w Rzuchowej. Znajdziemy też czas 
by odwiedzić słynącą z konkursu palm wielka-
nocnych Lipnicę Murowaną i wpisany na listę 

UNESCO kościółek św. Leonarda. Wieczorem 
zaprosimy na tradycyjną kolację z udziałem 
winiarzy w Dworze Sieraków.

Dzień 3 Ogrody Wina
Do południa czas na spacer do tężni solnych. 
Przejazd do Sierakowa. Masterclasses – de-
gustacje komentowane. Wspólny lunch w for-
mie bufetu. Po południu udział w imprezie 
Ogrody Wina (nieograniczone degustacje 
ponad stu rodzajów win i alkoholi mocnych, 
warsztaty, kolacja, koncert oraz tańce). 
Powrót do hotelu. Nocleg w  Wieliczce. 

Dzień 4 Kopalnia Soli w Wieliczce
Wykwaterowanie z  hotelu. Czas wolny 
(dla chętnych możliwość zwiedzania Kopal-
ni Soli w Wieliczce).

Dni z winem w Dworze Sieraków
Ogrody Wina i wina pogórza ciężkowickiego

Ogrody wina to największa impreza winiarska w południowej Polsce. Jak co roku 
zapraszamy do Dworu Sieraków na warsztaty, szkolenia i degustacje. Proponujemy 
dłuższy weekendowy pobyt poszerzony o uroczystą kolację z winiarzami.

 6–9 czerwca 2019

 1450 PLN

 Wyjazd prowadzi Wojciech Giebuta

Gwarantujemy: 
Zakwaterowanie: 3 noclegi ze śniadaniami 
w hotelu 4* w Wieliczce w pokojach dwuoso-
bowych (pokoje jednoosobowe za dopłatą 
450 PLN); transfery do Dworu Sieraków (bus 
dostępny dla gości przez cały czas trwania 
Ogrodów Wina); 3 kolacje z winem; 2 obiady 
z winem; wstęp na wszystkie degustacje ko-
mentowane podczas Ogrodów Wina (w miarę 
dostępnych miejsc); wstęp na Ogrody Wina, 
kieliszek degustacyjny; wycieczkę do winnic 
Pogórza Ciężkowickiego. 
Dodatkowo płatne: dopłata do pokoju jed-
noosobowego 450 PLN; dopłata do noclegu 
w Dworze Sieraków 180 PLN za osobę za noc 
(w ramach dostępnych miejsc).
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