ДЕГУСТАЦИОННИ ПАКЕТИ ВЪВ ВИНАРСКА ИЗБА „ВИЛА ЮСТИНА”
ПРИ ВСЯКО ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ НАС ЩЕ ВИ ОТДЕЛИМ НЕОБХОДИМОТО ВНИМАНИЕ,
ЗА ДА ОСТАНЕТЕ С ДОБРИ СПОМЕНИ ОТ „ВИЛА ЮСТИНА”!
Цени
ДЕГУСТАЦИОНЕН
ПАКЕТ „ВИЛА ЮСТИНА”

12 лв/човек

ДЕГУСТАЦИОНЕН ПАКЕТ
„ ЧЕТИРИ СЕЗОНА”

17 лв/човек

ДЕГУСТАЦИОНЕНПАКЕТ
„МОНОГРАМ”

30 лв/човек

Всеки дегустационен пакет е обвързан с :
1. Посещение на парк-лозе „Вила Юстина”
запознаване с историята на региона,
сортов състав и тероарна специфика на
региона.
2. Проследяване на „Пътя на виното” в
производствените
помещения
на
винарска изба „Вила Юстина” и
енотеката.
3. Месни и млечни деликатеси, хляб и
минерална
вода,
акомпанират
дегустацията.
За най-любопитните - ”дискусия с човека зад бара” на всякаква винена тематика и
възможност за закупуване на вина на преференциални цени.
Възможност за закупуване на артикули за спомен от „Вила Юстина” от нашия “fan shop”.

На Вас оставаме да
дегустационния пакет:

изберете

 ДЕГУСТАЦИОНЕН ПАКЕТ „ВИЛА ЮСТИНА”
Дегустация на 3 вина, в дегустационната зала, с коментари за всяко вино и детайли по
неговото винифициране.
Цена : 12лв / човек
 ДЕГУСТАЦИОНЕН ПАКЕТ „ ЧЕТИРИ СЕЗОНА”
Дегустация на 5 вина от серията Вила Юстина и Четири сезона, с коментари за всяко вино и
детайли по неговото винифициране.
Цена: 17лв / човек
 ДЕГУСТАЦИОНЕН ПАКЕТ „МОНОГРАМ”
Дегустация на 3 от топ вината на избата: серията „Монограм“, Специална резерва „Вила
Юстина“ и 2 вина по Ваш избор. – минимален брой туристи- 4 човека.
Цена: 30 лв / човек


ДЕГУСТАЦИЯ НА ЕНОТЕЧНИ ВИНА – по запитване!

 За винени и гурме ценителите, можем да предложим 3 и 4 степенни менюта по
предварителна заявка, които могат да превърнат Вашия специален обяд или вечеря в
незабравим момент.
 За Вашия тийм-билдинг можем да предложим колективни или индивидуални игри на
винена тематика , под наслов „Направи си собствен купаж”, „Винена Викторина“ ,
„Workshop Вино и Шоколад“ , обучения на тема „Как да дегустираме вино и какво да
търсим в него” и много друг свежи идеи.

 А за любителите на природата, можем да организираме винен пикник с барбекю на Парклозе „Вила Юстина”

Ние говорим Вашия език : Български, Английски, Френски
Работни часове: Понеделник- Неделя- 10:00 до 16:00 ч.

За наше и Ваше улеснение е желателно предварителна резервация!
Извън посочените часове - по предварителна уговорка!

