
PROGRAM ENOGASTRONOMICKÉ ZÁŽITKY V 
TRENTINU S LUPEM – 3.-7.7.2019 

 

1.den, středa 3.července 
6:15 odjezd z Hlavního nádraží v Praze 
16:00 na cestě do Trentina zástavka na prohlídku a ochutnávku vín ve 
vinařství TIEFENBRUNNER ve vesnici Cortaccia   www.tiefenbrunner.com 
-přijezd do hotelu v Trentinu ve večerních hodinách 
20:00 večeře na zahradě kamaráda pár minut pěšky od hotelu, Marco a Lupo 
připraví pro vás domácí pizzu v peci na dřevo a zároveň nabízí selská vína a 
grappy od místních zemědělců  
-nocleh v hotelu 
 
2.den, čtvrtek 4.července 
-snídaně v hotelu 
9:00 odjezd do Trenta 
9:45 volný čas na prohlídku města Trento 
11:00 návštěva hradu CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO v Trentu   
www.buonconsiglio.it 
13:30 prohlídka a ochutnávka vín a místních jídel ve vinařství Villa Corniole 
www.villacorniole.com 
16:00 návštěva muzeu USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA 
v obci S.Michele all´Adige   www.museosanmichele.it 
18:00 odjezd lanovkou z Mezzocorona ne Monte di Mezzocorona 
18:30 procházka v lese okolo vesnice Monte di Mezzocorona 
19:30 večeře v restauraci AI SPIAZI ve vesnici Monte di Mezzocorona, 
s krásným výhledem na udolí. Speciality tridentské kuchyně a místní vína   
www.albergoaispiazzi.it 
-nocleh v hotelu 
 
3.den, pátek 5.července 
-snídaně v hotelu 
9:00 odjezd na náhorní planinu Luserna, po cestě zastávka ve vinářství DE 
TARCZAL ve vesnici Isera na prohlídku a ochutnávku jejich vín   
www.detarczal.com 
13:00 velký oběd v rodinné restauraci ROSSI v Luserně, horském 
zastrčeném městečku s 300 obyvateli, kde žije jazyková menšina hovořící 
německým dialektem z 15. století. Chef Walter s Meri nabízí horalskou 
kuchyni: canederli, gelosie, maso, sýry, zelenina, samozřejmě s tridentskými 



víny, a na závěr caffè a grappy. A navíc místní pivo. 
www.ristoranterossiluserna.it 
-na vytrávení krátká procházka do lesa ke krásné vyhlídce na údolí 
19:00 návštěva řeznictví PARISI v obci Bleggio Superiore, s ochutnávkou 
jejich produktů a místních vín www.salumificioparisi.it 
-nocleh v hotelu 
 
4.den, sobota 6.července 
-snídaně v hotelu 
9:00 výlet k malému jezeru TENNA s možností koupání a pak návštěva 
středověké obce BORGO DI CANALE 
- přesun do velkého jezera GARDA s možností koupání 
15:00   pozdní oběd ve staré hospodě LA CANTINOTA v obci Padergnone, 
malé vesnici 15 km od Trenta, s ochutnávkou různých místních vín    
https://it-it.facebook.com/CantinotaTipicaPadergnoneFratelliBressan 
17:30   prohlídka vinařství a grappařství PISONI v obci Pergolese, následuje 
večeře s ochutnávkou vín a grapp   www.pisonivini.it 
-nocleh v hotelu 
 
5.den, neděle 7.července 
-snídaně v hotelu 
10:00 prohlídka vinařství RADOAR v obci Velturno v Jižných Tirolech, 
sleduje ochutnávka jejich vín a tyroslkého specku   www.radoar.com 
-odjezd do ČR 
 
Cena: 15.500,- Kč za osobu v DBL, připlatek za SGL 2.000,- Kč. 
Nutně uhradit zálohu 5.000,-Kč při potvrzení rezervace, doplatek do 31.5. 
Sleva pro členy SPI činí 500,- Kč oproti obvyklé ceně. 
 
Průvodce Lupo, trentiňák mluvící (podle nálady) česky. 
Hotel bude v městečku Pietramurata, 20Km od Trenta směrem k jezeru 
Garda. Je moc pěkný, má vlastní bazén a nabízí bohatou snídani. 
www.hoteldaino.it nebo www.hotelciclamino.com 
V městečku pro ty, kteří nebudou večer dost unavení, jsou 2 místní hospody! 
Všechna místa, kde budeme na ochutnávkách, obědech a večeřech, patří 
mým kamarádům, takže je zajištená přátelská atmosféra  
Množství vína a jídel budou všude a vždy více než dostačující. 
Pro cokoli se klidně zeptejte! 
Výjezd se uskuteční s minimálním počtem 25 osob. Bude přítomen zástupce 
SPI. 


