MODERNÍ FORMY VINAŘSKÉ TURISTIKY
„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“
Nositel projektu: Partnerství OPS, vedoucí projektu: Mgr. Barbora Pavlíčková

POZVÁNKA NA ODBORNOU EXKURZI DO RAKOUSKA (OBLAST WEINVIERTEL)
TERMÍN KONÁNÍ: 11. 3. 2014
CÍLEM EXKURZE JE:
-

Cílem exkurze je navštívit ukázkové produkty moderní vinařské turistiky v oblasti
Weinviertel
Exkurze umožní setkání s rakouskými poskytovateli služeb a odbornou diskusi na
otázky moderních trendů ve vinařské turistice

PROGRAM EXKURZE:
-

-

-

Návštěva vinařství zaměřeného na vinařskou turistku. Rodinné vinařství a penzion,
účast ve spolku Weinstrasse Weinviertel. Weingut Stadler Falkenstein, Weingut &
Genießerhof Haimer Poysdrof nebo Weingut Zuschmann-Schöfmann Martinsdorf;
Himmelkeller & Hermann Bauch Museum, Kronberg. Rodinný podnik provozující
historický hospodářský dvůr se sbírkami předmětů spojených s tradičním vinařstvím a
zemědělským hospodařením, výtvarnou galerii a labyrint sklepů pod návrším
bývalého hradu. Komplex je využívaný pro zážitkové akce.
Prezentace vinařů sdružených ve spolku Weinviertel DAC. Setkání s představiteli
spolku, výměna zkušeností s ovlivněním trhu značkou DAC a možnosti kombinace
činnosti spolku s rozvojem vinařské turistiky. Vídeň, Hofburg.
Mgr. Barbora Pavlíčková
vedoucí projektu

V Brně dne 10. 2. 2014

ORGANIZACE:
-

-

Odjezd v úterý 11. 3. 2014 z Brna 9:00, z Mikulova v 10:00
Návrat týž den, Mikulov 19:00, Brno 20:00
Doprava a občerstvení zajištěno, účastníci si hradí vstupné v Himmelkeller Kronberg.
Exkurze je určena pro odbornou veřejnost, účast není omezena členstvím ve spolcích, profesních komorách nebo
jakýchkoliv jiných členských organizacích. Očekáváme, že exkurze se zúčastní odborníci se zájmem o inzerovaná
témata. Vzhledem k charakteru exkurze a očekávanému odbornému přínosu jsme zvolili exkurzi pouze pro 9
účastníků. Výběr účastníků se uskuteční na základě pořadí došlých odpovědních mailů s přihláškou. V případě
odstoupení konkrétní osoby se pořadí přihlášených posune o jedno místo. Výzva je zveřejněna na internetových
stránkách žadatele www.partnerstvi-ops.cz měsíc před konáním akce, tj. od 10. 2. 2014.
Přihlášky na exkurzi přijímá Mgr. Barbora Pavlíčková, tel: 515 903 121, email: barbora.pavlickova@nap.cz

