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Víkend zážitkov v okolí Bratislavy 

 

Stručný prehľad dovolenky: 

Potrebujete „dobiť baterky“, zrelaxovať svoje telo i myseľ a ideálne v čo najkratšom čase?  
Prinášame vám víkendový pobyt, ktorý obsahuje toto všetko v jednom. Odošlite v piatok v práci 
posledný email a príďte k nám do Doľan, vzdialených len 50 km od Bratislavy. Relax sa môže začať. 
Vyskúšate si, aké je to byť vinárom a dozviete sa viac o príbehu vína, ktoré budete chutnať a zároveň 
strávite väčšinu času vonku, v prírode. 
 
Prečo sme sa rozhodli pre Doľany? Svätý Jur, Pezinok či Modru pozná z vínnych ciest väčšina z nás. 
Doľany sa opierajú o horský masív Malých Karpát. Je to naozajstná dedina so všetkým, čo k nej patrí. 
S kohútmi, s kostolnými zvonmi a s dedinskou letnou púťou. Zároveň je bohatá na dejiny a žijú tam 
príjemní ľudia spätí s prírodou, skvelí pohostinní vinári. No a v neposlednom rade tam nájdeme 
a ochutnáme ich fajnové vínka. 
 
Toto s nami zažijete: 

 Podvečerná prechádzka okolím pri zapadajúcom slnku s  lokálnym vinárom, ktorú 
zakončíme  večerou v jeho dome alebo na dvore pod hruškovým stromom a ochutnávkou jeho 
autentických vín s chuťou terroir – takých, čo nedostanete kúpiť len tak v obchode či vo 
vinotéke (tip – opýtajte sa priamo vinára pri večeri, čo autentické resp. terroir víno znamená) 

 Zažijeme deň s vinárom, ktorý nás zoberie do svojich viníc a po spoločnom pikniku vo voľnej 
prírode sa s nami ponorí do spoznávania jeho vín. Strhne nás do svojho príbehu, prezradí nám 
tipy a triky z oblasti starostlivosti o svoj vinohrad, prezradí, ako dosiahnuť želanú chuť. 
Priučíme sa vinárskemu remeslu a zistíme, že ak poznáme 
príbeh vína, chutí nám úplne ináč. Je to skrátka ‚víno 
s príbehom‘. 

 Oberanie si sezónneho ovocia zo stromov priamo do 
žalúdka. Veď kto by si nedal zrelé, slnkom nabité čerešne, 
jablká či moruše? 

 Turistický výlet Malými Karpatami so sprievodcom 

Tento vinársky zážitkový pobyt trvá od piatka včera do nedele a vyvetrá vašu hlavu od každodenných 
starostí, pracovných myšlienok a reštartuje Vás do nového pracovného týždňa. Celý program je už 
zahrnutý v cene, nemáte teda žiadnu starosť s tým, čo si pripravíte na obed či večeru alebo kam sa 
vybrať. Stačí, ak prídete do Doľan a necháte sa strhnúť zážitkami miestnych ľudí a okolitou čarovnou 
prírodou tamojších viníc Malých Karpát. 
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Tu si pozrite ochutnávku z víkendu: Video z víkendu zážitkov 

Program:  

Deň 1 – Príchod:  Príchod do dedinky Doľany a ubytovanie sa v miestnom penzióne. Zložíme sa, 
vydýchneme si a náš miestny vinár nás prevedie tunajším okolím až k nemu domov na večeru 
s ochutnávkou. Porozpráva nám svoj príbeh o živote vinára, o jeho príbytku zo 16. storočia. 
Zaručujeme vám, že toto miesto má mimoriadne čarovnú atmosféru, na ktorú len tak ľahko 
nezabudnete. 

Deň 2 – Vyskúšate si život vinára v praxi – zažijete kúsok bezstarostnosti: Po raňajkách budeme mať 
čas oboznámiť sa s prostredím resp. preskúmať dedinku Doľany.  

Je to deň plný zážitkov a praxe. Taký, ktorý nemáme bežne možnosť spoznať, ale ktorý nám náš vinár 
Ivan dopraje precítiť na vlastnej koži. V čase obeda vyrážame do terénu, kde budeme po pikniku 
v prírode objavovať vo viniciach príbeh jeho vína. Pripraví si pre nás rôzne ‚chuťovky‘ a nečakané 
aktivity. Odovzdáme sa tomuto dňu zážitkov, kde mierne unavení z čerstvého vzduchu spoznáme jeho 
dom aj manželku, ktorá nás už bude čakať s chutnou domácou večerou. Medzičasom sa 
porozhliadneme po vinárstve a pivnici, kde budeme mať možnosť ‚koštovať‘ víno priamo zo suda. Áno, 
presne tak, ako to mnohí z nás robili v detstve so svojím dedom.  

Po ukončení programu sa vrátime cez dedinu peši späť do penziónu. 

Deň 3 – Výlet po Malých Karpatoch: Dnes je posledný deň nášho spoločného víkendu a po výdatných 
raňajkách nás bude čakať náš sprievodca Malými Karpatmi 
a vypravíme sa turistikou za krásami prírody a možno 
budeme mať možnosť zahliadnuť jelene či muflóny. 

Po návrate do penziónu sa  rozlúčime a rozídeme domov. 

Náročnosť: 1/5 

Cena a termíny: 195 EUR/osoba 

Čo je v cene zahrnuté: 

 ubytovanie na 2 noci v 2-posteľovej izbe, v komfortnom miestnom penzióne s raňajkami 
 1 spoločný piknik miestnych špecialít 
 1 desiata na turistiku 
 2 spoločné večere 
 2 ochutnávky vína 
 sprievodca počas celého pobytu 
 interaktívna prehliadka a zoznámenie sa s vinárstvom, vinicami a prácou vinára 
 preprava v rámci programu 
 turistický sprievodca, ktorý vás spoľahlivo prevedie Malými Karpatami 
 Poistenie CK pre prípad insolventnosti 
 Wifi a parkovanie 

Čo v cene zahrnuté nie je: 

 Doprava na miesto pobytu ** 
 Individuálne cestovné poistenie, odporúčame v  poisťovni Union** 
 Vreckové a prípadné osobné výdavky klientov 
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 Iné služby ubytovacieho areálu 

** ak potrebujete zabezpečiť dopravu, neváhate nás kontaktovať na čísle: 0908 701 869 alebo na 
emaile: info@localvibe.sk . V prípade potreby sa pripoistenia cez poisťovňu Union si môžete prezrieť 
prehľad poistenia v zložke Poistenie klientov.  


