WYCIECZKA NA WINOBRANIE
DO ZIELONEJ GÓRY
7.09.2019
cena już od 180 zł/os
Zielona Góra to piękne miasto. Jest położone na wzgórzach województwa
lubuskiego, na zboczu doliny rzeki Odry. Wraz z Sulechowem i Nową Solą tworzą
tzw. Lubuskie Trójmiasto. Zielona Góra posiada liczne zabytki które warto zobaczyć.

Zielona Góra

Korowód

Naszą wycieczkę rozpoczniemy od zwiedzanie winnicy Julia w Starym Kisielinie.
Winnica Julia to niezwykłe miejsce położone zaledwie 5 km od centrum Zielonej Góry,
w otoczeniu przepięknych wzgórz pokrytych lasami.
Podczas oprowadzania po winnicy dowiemy się ciekawych informacji na temat szczepów
winorośli jak również o sposobach ich pielęgnaci i uprawie.
Na szczycie winnicy znajduje się ogród zielarski, w którym rośnie ponad dwadzieścia
rodzajów roślin używanych do tradycyjnych potraw oraz miodów i nalewek ziołowych.
Unikalną atrakcję dla gości stanowi Park Miniatur Obiektów Winiarskich, jest to 5 obiektów
wykonanych techniką modelarską wiernie przedstawiających w miniaturze nieistniejące
zabytki zielonogórskiego winiarstwa.
Po zwiedzaniu, w zadaszonej altanie biesiadnej posłuchamy opowieści o historii winnicy
i regionalnalnym winiarstwie.Odbędzie się również degustacja 3 rodzajów win połączona
z poczęstunkiem. Będzie również możliwość zakupienia butelki wina z tej winnicy.
Następnie udamy się do Zielonej Góry gdzie właśnie 7 września rozpocznie
się „WINOBRANIE”. Wrześniowe święto jest uwieńczeniem prac przy zbiorach
na winnicach. Jak co roku klucze do Miasta zostaną przekazane Bachusowi – „bogowi
wina i rozkoszy”. Wokół ratusza działa wtedy Miasteczko Winiarskie w którym moża
zapoznać się z tradycjami winiarskimi czy uprawą roślin. Istnieje wtedy możliwość zakupu
wina oraz innych regionalnych wyrobów np. miodu. W trakcie święta wina, odbywa
się mnóstwo imprez kulturalnych, sportowych oraz różnych koncertów.
W cenie:
• zwiedzanie winnicy Julia, w tym degustacja 3 rodzajów win oraz poczęstunek,
• ubezpieczenie,
• przejazd autokarem w obie strony (wyjazd 7.09.2019 około godz.7:00 z Katowic,
Opola. Planowany powrót godz. 23:00),
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