
Přímo v srdci Pálavy, na nejvyšším místě malebné vesničky Bavory, v těsné blízkosti Mikulova naleznete 
vinařský areál ORLÍ HNÍZDO, jehož součástí je unikátní podzemní labyrint historických sklepů, které byly v 
rámci rekonstrukce propojeny do výjimečného funkčního celku. Součástí tohoto podzemí je i DEGUSTAČNÍ  
SALÓN PÁLAVA, kde se nalézá expozice padesáti vybraných vín od zdejších vinařů. V další části sklepního 
komplexu lze pro menší skupiny objednat prohlídku VINAŘSTVÍ STOLOVÁ HORA, kde ochutnáte vína 
produkovaná ojedinělou koncepcí zpracování. Z vyhlídkové terasy pak můžete při skleničce dobrého vína 
zahlédnout na obloze majestátně kroužící pár orla mořského, největšího dravce vyskytujícího se v Čechách. 

Nabídka degustací 
DEGUSTAČNÍ SALÓN PÁLAVA  &  VINAŘSTVÍ  STOLOVÁ HORA 

Volná degustace v rámci expozice DEGUSTAČNÍ SALÓN PÁLAVA  
Expozice je vhodná jak pro jednotlivce, tak i pro skupiny  
 
Naleznete zde 50 špičkových vín od místních vinařů z ojedinělé 
kolekce, kde hrozny pocházejí pouze z vinic rozkládajících se na 
úpatí okolních Pálavských vrchů. Cílem expozice je umožnit 
návštěvníkům porovnat produkci jednotlivých vinařství a ochutnat 
co největší škálu odrůd pěstovaných v tomto regionu. Vína si zde 
po ochutnání můžete zakoupit za stejné ceny jako v jednotlivých 
vinařstvích.   60 min / 250,- Kč       90 min / 350,- Kč  
 

Řízená degustace produktů VINAŘSTVÍ STOLOVÁ HORA
Degustace je určena pro menší skupiny (4-12 osob) 

Jedná se o prohlídku vinařství doprovázenou výkladem o 
technologiích výroby, která je spojena s ochutnávkou vín. 
Produkce vinařství není založena na tradičním  způsobu 
zpracování různých odrůd. Vína se produkují ve velmi 
malých, limitovaných sériích, kdy se ze stejného 
původního moštu vyrábí šest různých nápojů, a to pouze 
na základě použití různých technologických způsobů 
zpracování. Při prohlídce vinařství můžete tyto rozdíly v 
chuti, vůni i barvě vín sami porovnat a rozšířit si tak své 
vinařské obzory. Součástí prohlídky je i menší naučná 
expozice.   90 min / 350,- Kč 

Řízená degustace VYBRANÝCH ODRŮD A VINAŘŮ 
Degustace určena pro skupiny, kde minimální počet účastníků je 10 platících osob  

Jedná se o prohlídku sklepů spojenou s ochutnávkou vín. Degustace je připravena na míru po dohodě s 
účastníky, a to jak z pohledu typů vín, odrůd, zatřídění dle zbytkového cukru, tak i z pohledu zastoupených 
vinařství. Je prezentován domluvený počet vzorků, většinou se jedná o počet vzorků odpovídající počtu 
degustujících osob. Po skončení programu si účastníci odnesou k další konzumaci nedopité lahve. Po 
dohodě lze zajistit následné posezení ve sklepích, raut či hudební produkci.   90 min / 350,- Kč
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