PROGRAM ENOGASTRONOMICKÉ ZÁŽITKY V
BENÁTSKU S LUPEM
1.den
6:15 odjezd autobusem z Hlavního nádraží v Praze
15:30 na cestě do Benátska zástavka s prohlídkou a ochutnávkou vín ve
vinařství DE BACCO ve vesnici Feltre
- příjezd do hotelu v Benátsku ve večerních hodinách
20:30 večeře v restauraci pár kroků od hotelu, kde Lupo upeče pravou
italskou pizzu
- nocleh v hotelu
2. den
- snídaně v hotelu
9:00 odjezd z hotelu
9:30 prohlídka a ochutnávka vín ve vinařství AMADIO ve vesnici Monfumo,
s pěknou krátkou procházkou do malého rodinného kostelíčka
12:00 oběd v restauraci IL GARAGE DI NARDINI ve městě Bassano del
Grappa
13:30 prohlídka a ochutnávka grappy ve výrobně grappy NARDINI v centru
města u znamého mostu „Ponte di Bassano“
14:30 volný čas ve starobylém městě Bassano del Grappa
18:00 prohlídka a ochutnávka vín ve vinařství S.ANDREA ve vesnici Maser,
následuje večeře v nedaleké restauraci CA´ BASTIAN, místní jídla
v kombinaci s víny od vinařství S.Andrea
- nocleh v hotelu
3. den
- snídaně v hotelu
8:45 odjezd z hotelu
9:30 prohlídka a ochutnávka vín ve vinařství FIORAVANTI ONESTI ve
vesnici S.Biagio
12:00 odjezd vlakem z Trevisa do Benátek
12:30 návštěva Benátek, jednoho z nejkrásnějších měst na světě, procházka
s Lupem s rychlým obědem a volný čas v centru
17:30 odjezd vlakem z Benátek do Trevisa
18:30 prohlídka výrobny sýrů PARENZIN v městečku S.Pietro, a pak
ochutnávka jejich produktů v kombinaci s místními víny, následuje večeře
- nocleh v hotelu

4. den
- snídaně v hotelu
9:00 odjezd z hotelu
9:30 návštěva opatství S.Eustacchio ve vesnici Nervesa, spojená
s ochutnávkou místních vín
11:30 prohlídka vinařství BARON ve vesnici Fonte s krásnou procházkou
mezi vinicemi, následuje oběd s víny z produkce podniku
16:30 prohlídka pivovaru PEDAVENA ve vesnici Pedavena, následuje
ochutnávka piva a pak typická večeře v jejich restauraci
20:00 prohlídka malého vinařství CASTELLAZ ve vesnici Covolo a
ochutnávka jejich vín spolu s domácími uzeninami z vlastní produkce
- nocleh v hotelu
5. den
- snídaně v hotelu
8:30 odjezd z hotelu
11:00 prohlídka vinařství ??? v obci ???, následuje ochutnávka jejich vín
- odjezd do ČR
Cena: zaleží na termínu a počtu osob.
V ceně zájezdu je zharnuté všechno, co je uvedené v programu.
Průvodcem je Lupo, Ital z Trentina mluvící (podle nálady) česky.
Cestovat budeme autobudem Granturismo s veškerým pohodlím a wc na
palubě.
Hotel se nachází v městečku Montebelluna, 20Km od Trevisa. Je moc pěkný,
v přírodě a nabízí bohatou snídani.
Všechna místa, kde budeme na ochutnávkách, obědech a večeřích, patří mým
kamarádům, takže je zajištena přátelská atmosféra ☺
Množství vína a jídel budou všude a vždy více než dostačující.
Kontaktujte mě s jakýmikoli otázkami!
Zájezd se obvykle uskuteční s minimálním počtem 25 osob, ale můžeme se
domluvit i v případě menšího počtu.

