
ШТО ТОЧНО ВКЛУЧУВА
ДЕГУСТАЦИЈАТА?

Професионален сомелиер на
локација по Ваш избор, ќе
одржи дегустација креирана за
потребите на Вашата група, во
траење од 2 часа.

Вашиот настан ќе го опремиме
со премиум Riedel чаши,
дегустациони подметнувачи, и
други дегустациони
материјали и опрема.

Ќе дегустираме 6 вина (ако не
се договориме поинаку). Секое
шише вино е доволно за
најмногу 10 дегустатори.

Приватни
вински
настани

ЗОШТО БИ ИЗБРАЛЕ ДЕГУСТАЦИЈА СО НАС?

Бидејќи на забавен и едукативен начин ќе ве водиме низ пристап на
дегустација кој ќе Ви покаже како да идентификувате и да опишете
ароми, вкусови, стилови. И најпосле, да откриете што точно ви се
допаѓа или не. 
Ќе ни биде задоволство ако ни поставувате многу прашања. 

Изберете една од дегустациите понудени на нашата веб-страна, или
искористете ги за инспирација да креираме нешто по ваш вкус.

Колкав и да е вашиот буџет, ќе ја најдеме најдобрата опција и
најдобриот избор на вина за Вашиот настан.



КАКО ДА РЕЗЕРВИРАТЕ?

Контактирајте нè за да ја утврдиме локацијата, датумот, бројот на
учесници, Вашиот буџет, изборот на вина и темата на дегустацијата.

FAQ - ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

Дали може да организираме настан со вино и сирење?
Се разбира. Ќе ни биде драго да Ве советуваме за тоа кои сирења
најдобро ќе се комбинираат со вината кои ќе бидат дел од Вашата
дегустација.

Дали да служиме храна?
Најчесто луѓето избираат да служат храна на своите дегустации.
Препорачуваме силните вкусови како што е лутата и премногу
зачинетата храна да ги оставите за ПО дегустацијата, бидејќи можат да
им пречат на вашите сетила на мирис и вкус.

Колку луѓе можам да поканам?
Домашните дегустации најдобро функционираат со групи од 6 - 20.
Потврдете ја точната бројка најдоцна два дена пред дегустацијата. Сè
додека има доволно вино, ние секогаш можеме да донесеме
дополнителни чаши!

C O N T A C T
petar@wineway.org          +389 70 29 22 19
@winewaycentre                 wineway.org

 

КОЛКУ ЧИНИ?

Цената на дегустацијата
зависи од бројот на
луѓето во Вашата група. 

Наша препорака се
групите од:
6 лица - 1000 мкд/по лице
8 лица - 750 мкд/по лице
10 лица - 600мкд/по лице
Минималната наплата е
6000 мкд.


