
D A N U B E  W I N E
W E E K E N D

EDITA 
ĎURČOVÁ
enologička, medzinárodná
degustátorka a riaditeľka
medzinárodnej súťaže Danube
Wine Challenge, ktorá Vás bude
celým pobytom sprevádzať 

Exkluzívny pob
yt

Viac info & registrácia tu:
danubewine@danubewine.sk

+421 903 221292

Zažite luxusný svätomartinský víkendový pobyt so špičkovými vínami a
gastronómiou v krásnom prostredí neďalekého Dunaja, v romantickom
prostredí kaštieľa, vinárstva a päťhviezdičkového hotela Château Bela :
• Okoštujete mladé vína miestnych vinárov - prvé z ročníka 2022, ale aj vína,
ktoré ocenila prestížna medzinárodná jury na Danube Wine Challenge. 
• Dozviete sa, ako degustovať víno, ako ho snúbiť s jedlom, ako výber kalicha
umocní zážitok z vína. 
• Nakuknete do pivnice vinárstva a ochutnáte vína, ktoré Vám predstaví Miro
Petrech osobne. 
• Namiešate si vlastné cuvée, ktoré posúdia profesionáli.
• Presvedčíte sa, že aj čokoláda sa dá snúbiť s vínom. 
• Päťchodová zážitková večera v réžii šéfkuchára Ľuba Herka umocnená
vyberanými vínami Château Bela určite poteší všetkých gurmánov

MICHAL 
HUDÁK
populárny herec a moderátor,
milovník vína a ambasádor 
 projektu Danube Wine Challenge

MIROSLAV
PETRECH
Žijúca legenda slovenského
vinohradníctva, enológ vinárstva
Château Bela, ktorého
spolumajiteľom je ikonický vinár
z Mosely Egon Müller. 

ĽUBOMÍR 
HERKO
Renomovaný slovenský šéfkuchár,
ktorý pomohol svojím kulinárskym
umením viac než 50-tim reštauráciám
v rámci celého Slovenska i Česka. 

Termín:  11. – 13. novembra 2022
Miesto:  Hotel Château Bela
Cena s DPH : 340,-€/os. v
dvojposteľovej izbe; 380,-€/os. v
jednoposteľovej izbe

mailto:danubewine@danubewine.sk
https://www.chateau-bela.sk/


VIAC CHÂTEAU BELA

HISTORICKÁ ELEGANCIA V

SRDCI SLOVENSKEJ

VINOHRADNÍCKEJ  OBLASTI

 DOPRAJTE SI POCIT LUXUSU

 RODINNÉHO SÍDLA

Spoznajte skutočnú krásu

Vitajte v Château Bela

Objavte nádherný barokový kaštieľ, situovaný v elegantnom a pokojnom prostredí, v

ktorom môžete spomaliť, nadýchnuť sa a relaxovať.
 

UŽASNÉ MIESTO, KTORÉ

OBOHATÍ VAŠE ZMYSLY 

https://www.chateau-bela.sk/


VIAC

HISTORICKÁ 

VÍNNA PIVNICA 

V SRDCI KAŠTIEĽA

DLHOROČNÁ TRADÍCIA

VÝROBY VÍNA

Pri kompletnej rekonštrukcii zámku v Belej a v súlade s tradíciou rodiny Ullmanovcov sa
majiteľka grófka Ilona von Krockow spolu s renomovaným nemeckým vinárom a rodinným

priateľom Egonom Müllerom rozhodli založiť nové vinárstvo. Zrekonštruovali pivnice a
zamestnali známeho a uznávaného miestneho vinára Miroslava Petrecha. Vinárstvo bolo

založené v roku 2000. 300 ročná pivnica bola kompletne zrekonštruovaná a vybavená úplne
novými technológiami ako aj novým skladom.

Celosvetovo uznávané
Vína Château Bela patria medzi najobľúbenejšie v regióne. Podávajú ich tiež v niektorých

popredných reštauráciách v New Yorku, Tokiu, Londýne, Paríži a Viedni. Vína Château Belá sú
dokonalým doplnkom do vašej zbierky.

https://www.chateau-bela.sk/sk/nase-vina


Populárny slovenský herec, hudobník, moderátor, zabávač, cestovateľ,
gurmán a milovník vína.

Ako známa a mienkotvorná osobnosť pomáha šíriť povedomie o kultúrnom
pití vína a aj v rámci spolupráce s projektom Danube Wine Challenge

podporuje zviditeľnenie kvalitného slovenského vína doma i v zahraničí. V
degustačnej jury našej súťaže zastupuje spotrebiteľskú verejnosť.

 
 

AMBASÁDOR PROJEKTU

DANUBE WINE

CHALLENGE IWC

MICHAL HUDÁK



VIAC

EDITA ĎURČOVÁ

Enologička a medzinárodná degustátorka
Generálna riaditeľka Danube Wine Challenge IWC
Členka výkonného výboru VINOFED a delegátka VINOFED v expertnej skupine OIV 
Lektorka Slovenskej vinárskej akadémie 
RONA Brand Ambassador 
Prezentuje slovenské vína v zahraničí, ako členka jury zastupuje Slovensko na
mnohých prestížnych medzinárodných súťažiach vín
V spolupráci so slovenskými vinármi vytvára limitované edície vín, napríklad aj
pod vlastnou značkou Editio vinifera 

https://www.facebook.com/edita.durcova.5


ŠÉFKUCHÁR ĽUBO HERKO

Renomovaný slovenský šéfkuchár, ktorý pomohol svojím kulinárskym umením
viac než 50-tim reštauráciám v rámci celého Slovenska i Česka. 

“Dobrý kuchár musí veľa papať a skúmať chute. Objavuje tento svet a
následne môže tvoriť svoje jedlá, ktoré ponúka. Ak sto kuchárov bude variť ten
istý recept, tak bude výsledkom sto iných jedál s inou chuťou. Každý do toho
dáva svoje chute a pohľady”

VIAC

https://www.facebook.com/lubomir.herko.3


VIAC

Sme rodinné vinárstvo, ktoré spája moderný prístup k vínu a poctivú
vinohradnícku tradíciu našich predkov.

Naše vinárstvo bolo založené v roku 2011, ale samotná história výroby vína a
vinohradníctva v našej rodine siaha do dávnej minulosti.

Iba z kvalitného hrozna vznikne výnimočné víno. A preto si všetko hrozno
pestujeme sami. Z rodinnej pivnice sme sa v roku 2011 presťahovali do pivnice
na hone Perešek, kde momentálne obhospodarujeme niečo cez 17 hektárov

vinohradov.
 

https://velkeer.sk/


VIAC

Históriu rodinnej vinárskej tradície tvoria už štyri generácie Bertovcov. 
Starý otec Berta sa pred rokmi usadil v Strekove, a ako skúsený vinár sa ujal
vedenia viníc v miestnom strekovskom družstve, kde založil aj prvú rodinnú

vinicu. Syna zasvätil do tajov vinárstva už ako mladého chlapca počas letných
brigád a ten neskôr zasa svojich synov Lukáša a Matúša. Prvý vinohrad, v
ktorom už od mala pomáhali, bol vysadený v roku 1973. V súčasnosti sa

sústredia už len na pestovanie odrôd typických pre strekovský región. Vinárstvo
založilo prvú oficiálnu "Cork free zone" na Slovensku. 

 

https://www.vinarstvoberta.sk/


VIAC

Staviame na minulosti, tvoríme v prítomnosti, pozeráme do budúcnosti.
Poézia slnka chytená do skla. Víno. Spájame tradíciu našich predkov s vedou a modernou

technológiou a neustále hľadáme spôsoby, ako vyrobiť víno, ktoré uspokojí všetky vaše zmysly.
Ochutnajte s nami všetko, čo „terroir“ v Bátorových Kosihách ponúka.Vinárstvo Bóna Winery sa

nachádza na juhu Slovenska, v obci Bátorove Kosihy. Pri návšteve nášho vinárstva vás očarí
výhľad z vinohradu na Dunaj a vrchy Gerecse. Práve tieto kopce sú najvýznamnejším prvkom
miestneho terroiru. Oblasť je v priemere najteplejšou oblasťou Slovenska a spolu s jedinečnou

pôdnou štruktúrou vytvára predpoklady na dopestovanie hrozna najvyššej kvality.Našou úlohou
je dostať tú kvalitu do fliaš, ktoré si nájdu cestu až k vám.

 
 
 

https://bonawinery.sk/


VIAC

Nájdete nás na okraji obce Rúbaň v areáli dobového kaštieľa s rozľahlým
lesoparkom. Sme súčasťou Strekovského rajónu v rámci Južnoslovenskej

vinohradníckej oblasti.
"Každý rok netrpezlivo čakáme na úrodu, ktorá je v rukách prírody. Pri premene

hrozna na víno starostlivo zvažujme každý krok tak, aby sme pomocou
najmodernejších technológií povýšili jej prácu.” - Laco Ďorď, enológ

 

 

https://chateauruban.sk/


VIAC

Na začiatku boli slávne vína z JRD Nenince - pivnica Čebovce a značka Vinum Naturale…
Dnes je to ambiciózny príbeh pokračovania vinohradníckej a vinárskej tradície: ekologické

pestovanie hrozna, nízkointervenčné postupy, snaha o najvyššiu kvalitu a dôraz na
regionálne klimatické a pôdne špecifiká. Novovzniknuté vinárstvo Pivnica Čebovce chce na
túto výnimočnú tradíciu nadviazať a prispieť k oživeniu slávy a postavenia vinohradníckeho

regiónu. Garantom tejto snahy je úspešný a známy vinár Ladislav Ďörď, spolu s majiteľmi
vinárstva Chateau Rúbaň. Autentickosť tejto snahy podčiarkuje aj to, že vinárstvo sídli v

samotných Čebovciach, a Laci je rodák z tejto dediny.  Región vinohradníckych obcí okolo
Čeboviec mal vždy silnú identitu, založenú na dávnej tradícii pestovania hrozna a výrobe

vína. Prvá zmienka o pestovaní viniča v tomto regióne pochádza z roku 1135. 
 
 

 

https://chateauruban.sk/


VIAC

VIAC AKO 130 ROČNÁ

TRADÍCIA.

V súčastnosti je RONA spoločnosťou so silnou exportnou pozíciou, kvalifikovaným
personálom a špičkovou technológiou. Je jedným z popredných a najväčších výrobcov

bezolovnatého krištalínového nápojového skla.
Strojovo vyrábané portfólio kalíškoviny a nápojového skla predstavuje hlavné zameranie v

ponuke výrobkov spoločnosti. RONA je spoločnosť so spoločensky zodpovednými,
udržateľnými a ekologickými obchodnými praktikami.

.

RUČNE VYRÁBANÉ SKLO

STROJOVO VYRÁBANÉ SKLO

DEKORATÍVNE TECHNIKY

https://www.rona.glass/sk/
https://www.rona.glass/sk/o-nas/rucne-fukane-sklo/
https://www.rona.glass/sk/o-nas/strojovo-fukane-sklo/
https://www.rona.glass/sk/o-nas/dekorativne-techniky/


VIAC

NAŠE JEDINEČNÉ REMESELNÉ BONBÓNY SA

VYRÁBAJÚ S OSOBITNOU

STAROSTLIVOSŤOU Z NAJLEPŠÍCH

ČOKOLÁDOVÝCH INGREDIENCIÍ NA SVETE.

SLADKÝ LUXUS
Všetko to začalo pred 9 rokmi v našej kuchyni, kde sa v nás zrodila myšlienka spojenia

čokolády a záľuby. Z obľúbenej hobby sa následne stala práca. Počet hodín strávených
školením, obchodmi a kurzami sa medziročne zvyšoval a vďaka našej vytrvalosti sa zrodil

ZAX. Presťahovali sme sa neďaleko od nášho domova a rodiska a rozhodli sme otvoriť prvú
kamennú prevádzku a dielňu na brehu Dunaja. Sme vybavení špičkovými strojmi, ktorými

sme sa inšpirovali v zahraničí.
 

https://sk.zaxchoco.com/


VIAC

Naša káva pochádza z výberových plantáží Strednej a Južnej Ameriky ako i
centrálnej Afriky. Je pražená v Taliansku spôsobom, ktorý jej dodáva silnú, no nie
invazívnu chuť, zanechávajúc v ústach takmer pocit zamatu, pričom naša káva

zostáva sladká a horká zároveň – vyvoláva koncert pocitov a chutí..
 
 

PRAŽENIE A DISTRIBÚCIA KÁVY

DISTRIBÚTOR PROFESIONÁLNYCH

STROJOV LA SAN MARCO  

https://www.caffetrieste.sk/


https://lucka.sk/

