Moravský sklípek v Domě Vína
Moravský sklípek se nachází ve sklepních prostorách Domu Vína, v Komenského 23
v Jablonci nad Nisou.
Nemá pravidelnou otevírací dobu, ale je přístupný všem milovníků dobrého vína na základě
rezervace a po odsouhlasení Podmínek a Pravidel kdykoliv a bez dalšího omezení.
Pronájem Moravského sklípku
Cena pronájmu Moravského sklípku, včetně příslušenství bez obsluy, je odvislá od délky
pobytu – za první hodinu zaplatíte 150,- Kč, za každou další započatou hodinu potom 100,Kč. Cenu pronájmu je možné uhradit i poukázkami, které získáte při odběru zboží v Domě
Vína nad 1000,- Kč, a to v hodnotě 1 hodiny pronájmu zdarma.
V ceně pronájmu není obsluha. Tu lze sjednat dohodou za cenu 150,-Kč/hod. Dle konkrétních
požadavků je možné sjednat i dbornou obsluhu se sommelierskou přednáškou.
Víno, nealko nápoje, občerstvení formou obložených talířů lze domluvit telefonicky, mailem
nebo při rezervaci na webových stránkách. Další podmínky jsou stanoveny v Provozním
řádu Moravského sklípku, který je nedílnou součástí smlouvy o pronájmu Moravského
sklípku.
Pronájem privátních boxů na úschovu vína
V Moravském sklípků si můžete také v ideálních podmínkách uschovat víno pro potřeby
archivace nebo pozdější konzumace. Privátní uzamykatelné boxy různých velikostí se
nacházejí v zadní části Moravského sklípku v prostoru s ideálními podmínkami pro
dlouhodobé skladování vína. Boxy si můžete pronajmout na 1 rok a více. Cena je závislá na
velikosti boxu a poskytovaných službách. Činí okolo 20- Kč za láhev a 1 rok skladování. Za
tuto cenu Vám nabízíme, jako bonus, možnost účasti na pravidelných řízených degustacích
vína, na které si zveme vinaře z Jižní Moravy a Čech, dále Vám bezplatně umožníme vstup
do Moravského sklípku se zázemím, kam si můžete pozvat své rodinné příslušníky, přátele a
kamarády a oslavit s nimi třeba narozeniny, svátek, výročí,…. Můžete si zde také uspořádat i
schůzku s Vašimi obchodními partnery. Dále Vám nabízíme zvýhodněné nákupy vín ve
vinotéce Domu Vína. A s Vaším souhlasem Vás zařadíme do databáze Domu Vína a budeme
Vás pravidelně informovat akcích konaných Domem Vína a o zajímavostech z vinařského
světa.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme hodně příjemných chvil strávených u dobrého vína.
Našim cílem je, aby i v našem městě bylo kde se setkat u kvalitního vína a pobavit se
v příjemném prostředí s přáteli.
Jsme připraveni reagovat na Vaše dotazy a přání mailem, telefonicky i ústně.
Tel. 602 434 289 , vinoteka@dum-vina.cz

