Tematické výlety
v Modrých Horách
Pondělí, 16.00

Úterý, 10.00

S vinařem na vyhlídku
a degustace vín ve vinici
• Komentovaná vycházka s vinařem na vyhlídku
• Degustace vín ve vinici
• Piknikový koš s krajovými dobrotami

Přidej ruku k dílu
• Přidej ruku k dílu ve vinařství, na ranči či farmě
• Autentický oběd
Pro skupiny od 2 osob, délka 5 hodin
Cena 800 Kč za osobu

Pro skupiny od 10 osob, délka 3 hodiny
Cena 500 Kč za osobu

Středa, 16.00

Čtvrtek, 17.00

Návštěva vinařství a vycházka
za historií

S vínem na vyhlídce a hodování
u muziky ve vinném sklepě

• Prohlídka vinařství s degustací vín a krajovou
svačinou od vinaře
• Pěší vycházka s vinařem za historií

• Komentovaná vycházka s vinařem na vyhlídku
s degustací vín
• Muzicírování ve sklípku s živou muzikou
• Tradiční zabíjačkové dobroty
• Bezedná sklenička ve sklípku s výběrem 6 vín

Pro skupiny od 10 osob, délka 3 hodiny
Cena 500 Kč za osobu

Pro skupiny od 10 osob, délka 6 hodin
Cena 1000 Kč za osobu

Pátek, 19.00

Sobota, 10.00

To nejlepší z Modrých Hor ve
skleničce i na talíři

Křížem krážem za vínem
a krásami Modrých Hor

• Modrohorská večeře o 3 chodech
• Degustace 5 TOP vín Modrých Hor

• Prohlídka tří vinařství s degustací vín
a krajovou svačinou ve třech modrohorských
obcích
• Vinařský teplý oběd
• Odpolední káva s místním dezertem
• Komentovaná vycházka s vinařem na vyhlídku

Vhodné pro skupiny i jednotlivce, délka 3 hodiny
Cena 800 Kč za osobu

Pro skupiny od 10 osob, délka 6 hodin
Cena 1000 Kč za osobu
Každý z výletů lze uspořádat v jakýkoliv jiný den i hodinu a také z kterékoliv z pěti modrohorských obcí. Dopravu si zájemci zajišťují
individuálně nebo dle domluvy (pěší, cyklo, bus). Více informací na info@modrehory.cz nebo +420 603 534 595.
Výlety organizuje Lukáš Stávek, Cestovní agentura IDEAL, www.caideal.cz, IČ: 64455009.
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