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Sklepní uličky jižní Moravy
Objevili jste již na jižní Moravě ta zvláštní a krásná místa, obvykle na konci vesnice, kde lišky dávají dobrou
noc, řádky vinic se tam z okolních svahů spouští až ke sklepním stavením a u vrat vedoucích zdánlivě někam
do země na vás čeká lavička a stůl? Zažili jste v našem vinařském kraji tu příjemnou atmosféru, když za
soumraku procházíte kolem sklepů a z pootevřených dveří zní tu a tam cinkání skla, družný hovor či zpěv
veselé chasy? Tak to jste ve sklepních uličkách.
V místech, kde se po staletí moravští vinaři snaží proměnit slunce, půdu a plody révy v lahodné víno.
Sklepních uliček můžete na Moravě nalézt zhruba sto. Některé dokonce vytvářejí celé sklepní osady se
stovkami staveb. Jejich genius loci, stále vyšší kvalita produkovaných vín a pohostinnost místních lidí, přiláká
tisíce návštěvníků. Jsou vítáni a sklepy se jim doslova otevírají. Vybrali jsme pro vás to nejzajímavější z
bohaté nabídky těchto sklepním uliček a akcí ve vinařské oblasti Morava.

Všechny aktuality

Aktuality
Soutěž o titul Sommeliera Moravy 2019
Asociace sommelierů ČR pořádá ve spolupráci se svými partnery již 7. ročník soutěže sommelierů Sommelier Moravy, který proběhne ve dnech 20. a 21. listopadu...

Salon vín České republiky 2019
Salon vín České republiky představuje kolekci 100 nejlepších moravských a českých vín pro daný rok 2019.
Díky rovnosti bodů při finálovém hodnocení se však prestižním titulem...

Rulandské bílé je nejlepším vínem České...
Zástupci Národního vinařského centra a hodnoticí komise vyhlásili 4. prosince ve Valticích absolutního
Šampiona Salonu vín - národní soutěže vín 2019, nejvyšší a největší...

Králem vín se stalo poprvé červené víno!
Navíc se zcela rekordním ziskem 95,8 bodu. Je jím Rulandské modré 2015 pozdní sběr z VINAŘSTVÍ JAN
PLAČEK. Držitelem titulu nejlepší kolekce se opět stalo VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK...

Pálavské vinobraní 2018
Program Pálavského vinobraní vás nenechá vydechnout během druhého zářijového víkendu. Je připravena
zábava pro účastníky všech generací nejenom na několika hudebních scénách,...
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Vinařství roku 2017
Vítězem osmého ročníku soutěže Vinařství roku 2017, pořádané Svazem vinařů ČR, se stalo vinařství VÍNO
J. STÁVEK. V kategorii střední vinařství uspělo Vinařství Trpělka a...
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