Srdečně vás zveme na 8. ročník návštěvy Vinařství Komarov
Zavítáme do království "dvorního dodavatele" vín naší kavárny Náš bar. Ochutnáte bílá, růžová i čevená vína
v nezaměnitelné atmosféře. Budete se báječně bavit, zřejmě si zazpíváte a rozhodně neodjedete s prázdnou.

DATUM:
sobota 18. - neděle 19. května 2019
POPLATEK: Kč 550/os. zahrnuje: degustace vín ve sklípku Vinařství Komarov včetně občerstvení &

dvoudenní vstupenka na 25. Slavnosti chřestu 2019 v Ivančicích (na náměstí přímo před sklípkem)
Kč 600/os./noc ubytování včetně snídaně v penzionu U Urbanů, Ivančice www.uurbanu.cz

• ubytování bude zajištěno hromadně na základě zájmu účastníků
• cestovné není zahrnuto v ceně; cestu si každý účastník zajišťuje po vlastní ose

CO VÁS ČEKÁ ZA DOBRODRUŽSTVÍ?

Jedenkrát ročně přijíždí pan Komarov se svojí ženou do Prahy, aby nám pohovořil více o svých vínech
dodávaných do Našeho baru. V roce 2012 jste se s námi vydali na víkendový výlet do Ivančic a zažili první
společnou degustaci přímo ve Vinařství Roman Komarov. V letech 2013 - 2018 jsme tento zážitek zopakovali.

SOBOTA 18. května 2019
11,00 hod příjezd do Ivančic, ubytování a společný oběd v penzionu U Urbanů (pro zájemce) NEBO v rámci

Slavností chřestu, kdy je možné si na náměstí zakoupit za symbolický poplatek pochutiny z chřestu od různých
vystavovatelů/gastro provozovatelů
14,00 hod začátek degustace ve sklípku Vinařství Roman Komarov
16,30 hod návrat na náměstí do víru hudebního a doprovodného programu 25. Slavností chřestu
...

NEDĚLE 19. května 2019
do 10,00 hod individuální snídaně, možnost se opět zapojit ke slavnostem, ochutnávkám a volnému programu
VSTUPENKY rezervujte na info@nas-bar.cz (uveďte: jméno + tel. kontakt). Registrace je závazná po úhradě
účastnického poplatku, kterou je možné provést v hotovosti nebo na fakturu.

MÁTE DOTAZY? PŘEJETE SI ZÚČASTNIT SE? VOLEJTE, PIŠTE, STAVTE SE:

Kavárna Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle, zastávka Palouček: info@nas-bar.cz +420 605 858 362
www.facebook.com/NASBARJEHLAVNEVAS
www.facebook.com/HAMKO.CZ

