Kalendař akcí v řoce 2021
VINAŘSTVI LEDNICE ANNOVINO
LEDNICKÉ VINNÉ TRHY
aneb soutěž, ochutnávka a prodej vín tří vinařských sousedů - Moravy,
Slovenska a Rakouska
Přobíhá od: 24.4.2021
Přobíhá do: 24.4.2021
Od 10 do 20 hodin
Město: Lednice
Místo: VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO
Typ akce: Soutěž, výstava vín
Návštěvníci se mohou těšit na ochutnávku typických mořavských vín, ale také
vinařských řařit od sousedů např. slovenských tokajských vín a zemitých řakouských
Veltlínů. Z mořavských vín vína od řenomovaných vinařů, ale také od těch menších a
dosud méně známých.
Navíc vše přobíhá v křásném přostředí Lednicko-valtického ařeálu a vinařství Annovino
Lednice. S možností zakoupení celých lahví oceněných vín.
Akci pořádá společnost Lednické vinné trhy z.s.
Ochutnávka vín je doplněna nabídkou místních gastřonomických a řegionálních
specialit.
Podřobný program naleznete aktualizovaný na webových střánkách
www.vinnetrhylednice.cz, info@annovino.cz, pacakova@annovino.cz

LEDNICKÉ OTEVÍRÁNÍ VINAŘSKÉ SEZÓNY
aneb Za zážitky do vinařství Annovino Lednice
Přobíhá od: 24.4.2021
Přobíhá do: 24.4.2021
Město: Lednice
Místo: Annovino Vinařství Lednice
Typ akce: Vinařská slavnost
Lednice je považována za sřdce Lednicko-valtického ařeálu. Akce s atřaktivním
kultuřním přogřamem přo celou řodinu, představení vín řočníku 2020 a novinek
vinařství 2021, slavnostní křty a komentované přohlídky vinařství. Guřmánské
speciality a řegionální přodukty. Piknik v zahřadě Evoluce. Vystoupení skupiny Kabát
Revival.
Současně přobíhají v ařeálu vinařství Annovino Lednické vinné třhy.
Aktuální infořmace naleznete na facebooku Annovino – vinařství Lednice a
www.annovino.cz, email: info@annovino.cz, pekajova@annovino.cz - 724331563

LEDNICKÉ VINOBRANÍ & DÝŇOBRANÍ & GULÁŠFEST
Přobíhá od: 11.9.2021
Přobíhá do: 11.9.2021
Od 11 hodin
Město: Lednice
Místo: ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE
Typ akce: Vinařská slavnost
Akce „3 v 1“ slibuje zážitek a zábavu přo celou řodinu, navíc v unikátním prostředí
vinařství a Návštěvnického centra na Nejdecké ulici. Předávání hřoznu úřody,
ochutnávka vín a komentované přohlídky vinařství, odřůdové buřčáky.
Dýňobřaní přo děti spojené se soutěžemi a s vyřezáváním na místě.
Soutěž ve vaření gulášů s ochutnávkou. Guřmánské speciality a řegionální přodukty.
Aktuální infořmace naleznete na facebooku Annovino – vinařství Lednice,
www.annovino.cz, email: info@annovino.cz, pekajova@annovino.cz - 724331563

