Lubuscy winiarze zapraszają na weekendy otwartych winnic!
wtorek, 26 kwietnia 2016 07:29

Zapraszamy do spędzenia weekendów w otoczeniu malowniczych lubuskich winnic. Oferta dla
zwiedzających jest bardzo bogata i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Oprócz
delektowania się winem z różnych odmian winorośli, na stołach znajdą się naturalne produkty z
winogron. Można będzie zakupić sadzonki. Dodatkowo lubuscy winiarze oprowadzą gości po
swoich winnicach i opowiedzą wiele ciekawostek z dziedziny uprawy winorośli i produkcji wina.
Do odwiedzenie lubuskich winnic zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak. – Nasze
województwo naprawdę „smakuje” wyjątkowo, a odradzająca się tradycja winiarska i produkcja
miodu sprzyjają odkrywaniu zapomnianych lokalnych potraw – mówi marszałek.

Weekendy Otwartych Winnic rozpoczną się w tym roku szczególnie. Sezon na Lubuskie
rozpocznie się w długi majowy weekend w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze.
Zaczynamy w sobotę, 30 kwietnia i czekamy na Państwa do 3 maja. Winnice można odwiedzić
w następujących dniach:

30 kwietnia - Winnica Ingrid, Winnica Miłosz, Winnica Equus i Winnica Saint Vincent
1 maja - Winnica Na Leśnej Polanie, Winnica Cantina, Winnica Equus, Winnica Ingrid i
Winnica Miłosz
3 maja - Winnica Julia, Winnica Ingrid, Winnica Cantina i Winnica Ingrid
Lubuscy winiarze czekają na miłośników enoturystyki od maja do października w wybrane
weekendy.
Zapraszamy w terminach:
weekend : 30 kwietnia – 3 maja
weekend : 4-5 czerwca
weekend : 9-10 lipca
weekend: 13-15 sierpnia
weekend: 3-10 września
Udział w tym roku biorą następujące winnice:
- Cantina w Mozowie;
- Equus w Mierzęcinie;
- Ingrid w Łazie;
- Julia w Starym Kisielinie;
- Kinga w Starej Wsi;
- Krucza w Buchałowie;
- Miłosz w Łazie;
- Na Leśnej Polanie w Proczkach;
- Pałac Wiechlice;
- Pod Lubuskim Słońcem w Przełazach;
- Saint Vincent w Borowie Wielkim.
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