
Víno v srdci Evropy

Na jednotlivé přednášky a degustace se, prosím, registrujte na výše uvedených 
e-mailech nejpozději do čtvrtka 17. 5. 2018.  

Vždy uvádějte kompletní jméno, Váš kontaktní e-mail, datum, čas a název degustace. 
Změna programu vyhrazena.

Doprovodný program veletrhu Wine Prague 2018 probíhá během trvání veletrhu 
v malém a velkém degustačním sále ve vstupní hale výstaviště PVA EXPO PRAHA 
Letňany.

Změna programu vyhrazena.

DEGUSTAČNÁ SÁL MALÝ 
13:30–14:30
Nové viNAřSTví  (A6, A23)
Představení prodejní kolekce PETANQUE 2018 
v rámci degustace můžete ochutnat nejvyšší výrobkovou řadu NovéHo viNAřSTví, která
je zaměřena na terroir jejich vinic.
E-mail: obchod@novevinarstvi.cz

15:00–16:00
viNo viNo viNo 
Prezentace vín z oblasti Champagne od malých producentů “growers”
Masterclass bude průřezem celé oblasti od severu k jihu, soustředí se na jednotlivé 
terroiry a zároveň všechny pěstované odrůdy. Celou Masterclass vás provede jeden 
z největších milovníků a znalců oblasti Champagne a malých “growers” vinařů, pan Miloš 
Danihelka, který vám představí špičkové vinařské domy Laherte Fréres, Marie Courtin, 
Raphaël et vincent Bérêche, Chartogne – Taillet a Gonet Médeville.
E-mail: info@vinovinovino.cz

16:30–17:30
PRoWiNE (B36)
Bessa Valley Winery – Bulharsko
Degustace vín z moderního vinařství Bessa valley Winery, které se nachází v malebném 
údolí na jihu Bulharska, pod heslem:  „inteligentní sloučení různých odrůd má za výsledek 
bohatší, komplexnější a harmoničtější víno. To je moje fi lozofie-občana Bordeaux. „  
- hrabě Stephan von Neipperg.
E-mail: prowine@centrum.cz

DEGUSTAČNí SÁL vELKÝ
10:30 – 11:30  
TK - ZNojEMSKÁ BESEDA (A22)
Tisková konference města Znojma
Tématem tiskové konference bude pozvánka na turistickou sezónu města, novinku 
Hradební opevnění a Znojemské historické vinobraní 2018.
E-mail: kolesova@znojemskabeseda.cz

15:30–16:30
BoHEMiA SEKT (A10)
„Perly Evropy – poznejte elitu mezi evropskými sekty“
Sekt, Champagne, Crémant, Prosecco nebo Cava: nejlepší šumivá vína představující 
vrchol vinařského umění. Tyto šumivé poklady pocházejí ze světoznámých regionů 
– Champagne a údolí Loiry ve Francii, Benátska v itálii, regionu Penedès v severním 
Španělsku a tradičních vinařských oblastí v Německu, České republice a na Slovensku. 
vyznačují se širokou rozmanitostí odrůd a vinařských oblastí, avšak jedno mají společné: 
vášeň pro dokonalost a jedinečný charakter sektu. 
vstupné na degustaci 200 Kč je potřeba uhradit předem.
Rezervace do pátku 18. 5. 2018 na e-mailu: event@bohemiasekt.cz

DEGUSTAČNí SÁL vELKÝ
10:30–12:00
viNiCoLA (B6)
Řízená degustace vín Vinařství na Soutoku - Karel Průša
vína osobně představí hlavní technolog a majitel vinařství ing. Karel Průša. 
Degustace se osobně účastní ingrid Guerrero Marchant, exportní manager vspt 
viña Tarapacá. 
Na závěr degustace představí obchodní ředitel jan Martínek čtyři prémiová 
„ikonická“ vína z produkce viña Tarapacá. 
Značku Tarapacá do České a Slovenské republiky již 21 let dováží společnost 
vinicola s.r.o. z Břeclavi.
E-mail: jan.martinek@vinicola.eu

12:30–13:30
viNAřSTví PiÁLEK & jäGER, s. r. o.  (A22)
Vína do gastronomie
řízená degustace prémiových vín určených především do gastronomie, a to nový 
ročník z řady Sexenberg, vína zpracovávaná na sudech - Reserva a Grand reserva 
- a také rarita ročníku 2017 – bobulové výběry s botrytickou plísní, Ryzling rýnský 
a Hibernal.
E-mail: info@pialek.cz

13:45–14:45
Nové viNAřSTví (A6, A23)
VINOLOK – degustace ročníku 2015 pod skleněnou zátkou 
Degustace nabízí možnost ochutnat vína z ročníku 2015, jež byla uložena v 
zapečetěných kartónech ve vinařství. většinu z těchto vín již nelze koupit a nabízí 
se jedna z posledních možností je ochutnat.
E-mail: obchod@novevinarstvi.cz

PONDĚLÍ 21. 5. A ÚTERÝ 22. 5. 2018
BEvANDE – LA GRAPPERiA (B9) 
13:00–16:00 
GRAPPA v koktejlech JEDINEČNÝ POŽITEK
jedinečná možnost ochutnat Mandorla Sour Nardini, GiTo Nardini a další excelentní drinky od Distillerie Bonollo, Bertagnolli najdou návštěvníci přímo na stánku BEvANDE – 
LA GRAPPERiA. Můžete se těšit na koktejly na bázi GRAPPY od barmana Alana Brázdy.

PONDĚLÍ 21. 5. 2018 ÚTERÝ 22. 5. 2018
DEGUSTAČNÍ SÁLY

DOPROVODNÝ PROGRAM 

STÁNKY VYSTAVOVATELŮ


