MORAVSKÝ SKLÍPEK – ŠATOV
Jižní Morava – Za vínem a gastronomií do Šatova
Zájezd do Šatova s celovečerním programem ve sklípku
Zájezd do Šatova s celovečerním programem a přenocováním

Moravský sklípek v Šatově Vám nabízí posezení v příjemné vinárně s kapacitou 60 míst, na venkovní terase s
kapacitou 70 míst nebo ve stoleté vinařské stodole s kapacitou až 100 míst.
Moravský sklípek v Šatově patří mezi světové rarity i díky podzemnímu labyrintu, který zde můžete navštívit. Přímo
pod sklípkem se totiž nachází téměř kilometr chodeb s archivními boxy klientů Znovínu Znojmo a.s. Zdejší labyrint
nabízí posezení pro 100 osob. Posedět můžete i v nejstarších, 300 let starých, chodbách.

Program
Zájezd do Šatova s večerním programem v Moravském sklípku
Řízená degustace sommeliérem přímo ve 300 let starém sklepním labyrintu (cca 1,5 hodiny) 10 vzorků
Studené občerstvení v podobě sýrové mísy. Večeře o třech chodech.

Cena: 400 Kč / osobu
Uvedená cena zahrnuje: Degustaci 10 – ti vzorků vína, Studené občerstvení v podobě sýrové mísy
Večeři o třech chodech.
Cena nezahrnuje: Konzumaci nealkoholických nápojů včetně konzumace vína dle spotřeby mimo nabídku.

Zájezd do Šatova s večerním programem v Moravském sklípku a ubytováním
Řízená degustace sommeliérem přímo ve 300 let starém sklepním labyrintu (cca 1,5 hodiny) 10 vzorků
Studené občerstvení v podobě sýrové mísy, pečiva a uzeného s okurkou. Večeře včetně jedné láhve vína na osobu.

Cena: 1000 Kč / osobu
Uvedená cena zahrnuje: Ubytování se snídaní, degustaci 10- ti vzorků vína, studené občerstvení v podobě sýrové
mísy, uzeného a pečiva. Večeři o třech chodech včetně jedné láhve na osobu.
Uvedená cena nezahrnuje: Konzumaci nealkoholických nápojů včetně konzumace vína dle spotřeby mimo nabídku

UBYTOVÁNÍ V PENZIONU BOHEMIA ŠATOV
Vzdálenost od Moravského sklípku 100 m
Příjemné ubytování v soukromí

Privát Bohemia není vhodný pouze pro klidnou a pohodovou rodinnou dovolenou v příjemném prostředí, ale také pro milovníky dobrého vína a
vinařské turistiky, gastronomických specialit a folklóru.

Všechny pokoje jsou vybaveny TV + SAT , sociálním zařízením, sprchovým koutem nebo vanou.

Cena dopravy při obsazenosti 14 míst činí 350 Kč na osobu, doprava zahrnuje
cestu tam a zpět včetně čekání.

