Дегустація вин

Послуги дегустації:
Етно-велнес готель &quot;УнгварЪскій&quot; Ужгород, вул. Електозаводська 2 Телефон/факс: (0312)
61-65-65
www.ungvarskiy-hotel.com.ua Дегустація закарпатських вин Дегустація карпатських бальзамів Дегустація
місцевої паленки, наливок, настоянок Дегустація закарпатських сирів Дегустація карпатського меду Для
гурманів розроблено дегустаційну програму національних бань: кельтська, дакійська, гуцульська,
російська, хамам, карпатська, «Унгварська купіль»
Виноградівський, радгосп Виноградів, вул.Персикова, 35 (03143) 2-19-40
Старий підвал Берегово, вул.Виноградна 37/2 80509047266 (03141)42237 дегустації щодня в давильні та
пiдвалi на 6-метровій глибині. 5 види сухих вин+ 1 десертне+ для VIP-груп - виноградна паленка. Сир,
горішки, погачi, яблука, мiнвода, екскурсія, покупка. Вартість 35-50 грн/люд (діти - за пів ціни виноградний сік, підлітки - легкий фрич). www.bereg-vine.com e-mail: info@bereg-vine.com
Закарпатсадвинпром, корпорація Берегово, вул.Шевченка, 120 (03141) 2-31-35, 2-50-32
Леанка, АПФ с.Середнє, Ужгородського р-ну, вул.Шевченка, 6 72-11-74 дегустації щодня, 30 грн/люд
(вихідні -- 34 грн/люд), 8 сортів вин вл виробництва + горішки+сир+екскурсія
Бобовище, АПТП с.Бобовище, Мукачівський р-н, вул.Леніна, 103 (03131) 3-17-17, 3-17-16 дегустації щодня, з
8 до 17, 12 сортів вин. Вартість - 25 грн/люд.
Закарпатський сад Виноградівський р-н смт. Королево, вул Луначарського, 1 (03143) 41103, 80954028793
додатково дегустація коньяків, дегустація щодня з 10 до 18, вартість дегустації - 30 грн.
комплекс &quot;Бахус&quot; Ужгородський район, смт. Сторожниця, вул Ужанська, 30 (03122)732355,
732-354
Дегустація у Ковача Ужгородський район, с. Концово, вул Туряниці, 64 (0312) 72-70-22, 8-063-314-1070
дегустації проходять в &quot;Шардоне&quot;
Будинок вина Берегівський р-н., с.Яноші вул.Головна, 78 (03141)23202
Шардоне, дегустаційний зал Ужгород, вул.Волошина, 18 8-0312-61-75-89, 8-063-352-3773 працює щодня з
10.00-19.00. Є можливість замовити дегустацію для окремої групи. 6 видів закарпатських вин +
коняк+сир+програма+фільм про виноробство. Вартість -- 40 грн/люд.
Дегустаційний погріб «Урста» Берегівський район с.Великі Береги, вул. Газло 125 80662113917, (03141)
5-62-28 Дегустація закарпатських вин: групові дегустації, підбір вин до свят, індивідуальні консультації
дегустаційний зал „Шош&quot; с. Кідьош, вул. Раковці 52 8(03141) 63246, 80975831148 Дегустація понад 40
європейських сортів
&quot;У Варги&quot; Берегівський район, село Мужієво, вул. Терешкової, 4 8066 0823740
&quot;У Перести&quot; м.Мукачево 80963005775 Дегустація меду та продуктів бджільництва
&quot;У Бірова Ернева&quot; Берегівський район, с.Бене, вул.Ракоці 199 80501997304, (03141) 74342
Дегустація вин та палинок: сливянка, виноградна палинка, грушовка
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Фестивалі винних дегустацій у 2009 році:
12-14 січня — фестиваль винна „Червене вино”, м.Мукачево
6-8 березня — фестиваль вина „Біле вино”, м.Берегово
2-3 травня —фестиваль вина та меду „Сонячний напій”, м.Ужгород
17 травня — фестиваль виноградарів-виноробів, м.Виноградів
20-22 листопада — свято молодого вина „Закарпатське божоле”, м.Ужгород
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