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Naslov:
Vsebina:

www.lokalno.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

NAJ vina 17. Slovenskega festivala vin v Vinski knjižnici, tudi s Prusom s Krmačine
Slovenski festival vin in Grand hotel Union, dolgoletna partnerja, sta v novo leto vstopila s čisto
novim konceptom vinsko-kulinaričnih dogodkov. Enkrat mesečno bosta tako vse poznavalce in
ljubitelje žlahtne kapljice povabila v Vinsko knjižnico Kavarne Union, kjer bodo obiskovalci

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
5.2.2015
Naslov:
Vsebina:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN
www.njena.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Začnimo leto z mehurčki - 2. Salon penečih vin
Le ta iz leta v leto presegajo kliše o vinih za posebne priložnosti, praznovanja, in postajajo
vedno bolj priljubljena tudi ob vseh drugih prilikah, kakor tudi kot vinska spremljava vrhunski
kulinariki.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
5.2.2015
Naslov:
Vsebina:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

SALON PENEČIH VIN
www.siol.net

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Pričakajte valentinovo v družbi vrhunskih mehurčkov
Na predvalentinov večer vas vabimo v družbo vrhunskih mehurčkov, odlične kulinarike in
izbrane glasbe - na 2. Salon penečih vin, ki bo v petek, 13. 2., med 17. in 24. uro, v
ljubljanskem GH Union.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

RADO STOJAVNOVIČ, SALON PENEČIH VIN
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SLOVENIJA

5.2.2015 www.lokalno.si

Stran/Termin:

Naslov: NAJ vina 17. Slovenskega festivala vin v Vinski knjižnici, tudi s Prusom s Krmačine
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1.239,00

Naklada:

Gesla: 18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN
http://www.lokalno.si/2015/02/05/128496/zgodba/NAJ_vina_17_Slovenskega_festivala_vin_v_Vinski_knjiznici__tudi_s_Prusom_s_Krmacine/
Spletno mesto uporablja piškotke

namenom zagotavljanja spletne storitve oglasnih sistemov in funkcionalnosti ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
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Slovenski festival vin in Grand hotel Union dolgoletna partnerja sta v novo leto
vstopila s čisto novim konceptom vinskokulinaričnih dogodkov. Enkrat mesečno
bosta tako vse poznavalce in ljubitelje žlahtne kapljice povabila v Vinsko knjižnico
Kavarne Union kjer bodo obiskovalci lahko spoznali okusili in kupili vsakič drugačna
posebej za priložnost izbrana vrhunska slovenska vina. Vinski izbor pa bo vsakokrat
nadgrajen z vrhunsko kulinariko Grand hotela Union in začinjen s prijetno glasbeno
spremljavo.

Zaradi sneženja jutri
odpovedale pouk OŠ Metlika
Bršljin Šentjernej

Prvi tovrstni dogodek ki je bil hkrati tudi uradna otvoritev Vinske knjižnice in
prenovljene Kavarne Union se je zgodil v petek 30. januarja 2015. Organizatorji so za
prvi dogodek v Vinski knjižnjici pripravili predstavitev in pokušino NAJ vin po okusu 17.
Slovenskega festivala vin ki je v novembru potekal v Grand hotelu Union. Obiskoval
so tako lahko uživali v degustaciji v družbi vinarjev nagrajenih vin. Izboru najboljših vin
je bil dodan še izbor odličnih jedi ki so jih pripravili vrhunski kuharji Grand hotela
Union in pa čarobni zvoki pianina. Piko na i dogodku je postavila podelitev priznanj
vinarjem za NAJ vina po izboru obiskovalcev 17. Slovenskega festivala vin.
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5.2.2015

Zaradi snega odpovedi
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NAJ vini Foto

5.2.2015

NAJ vina 17. Slovenskega festivala vin

BELO suho Rojac družinsko posestvo Malvazija maceracija 2011

PENEČE Pernod Ricard Slovenija d.o.o. Jacob s Creek Sparkling Rose NV

RDEČE Pernod Ricard Slovenija d.o.o. Marques de Casa Concha 2012
SLADKO Vinska klet Prus  Jožef Prus Rumeni muškat 2012
Izbor NAJ festivalskih vin je pospremilo še eno vino po izboru gostitelja Grand hotela Union

Pullus sauvignon G 2013.
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SLOVENIJA

5.2.2015 www.njena.si

Stran/Termin:

Naslov: Začnimo leto z mehurčki - 2. Salon penečih vin
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1.871,10

Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN
http://njena.si/clanek/54d3900022b77/zacnimo-leto-z-mehurcki-2-salon-penecih-vin
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Začnimo leto z mehurčki
Salon penečih vin
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Bern Jurečič tedenski
horoskop od 2.2. do 9.2.
danes ob 8 08

Znana pevka pokazala
in osupnila
danes ob 9 35
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SLOVENIJA

5.2.2015 www.njena.si

Stran/Termin:

tiho storil usodni
korak številne jokale
Na

danes ob 16 17

Drugi Salon penečih vin bo na enem mestu v
prostoru ki pritiče dimenzijam in razkošju penečih
se vin na eni izmed najlepših lokacij prestolnice v
veliki dvorani Grand hotela Union tudi to leto
ponudil izbrana peneča se vina.

Zabava v Carpus

makeup centru

iz leta v leto presegajo kliše o vinih za posebne priložnosti praznovanja
in postajajo vedno bolj priljubljena tudi ob vseh drugih prilikah kakor tudi kot
vinska spremljava vrhunski kulinariki.
Le ta

Zato bomo peneča vina ki jih bo
moč okusiti in kupiti na Salonu
penečih vin nadgradili v skladu s

Petek 13. februar 2015
med 17. in 24. uro

GH Union Ljubljana
trendi z vrhunsko kulinariko
hotelov Union. Za piko na i
čarobnemu vzdušju ki se bo zgodilo
le večer pred valentinovim pa bo poskrbela skrbno izbrana glasbena
spremljava ki bi znala koga zvabiti tudi na ples.
V okviru dogodka bo vabljenim prvič predstavljena tudi posebna kljubska
kartica s katero bo v tem letu možno obiskovati vse dogodke v organizaciji

RadoST in Restaurantcluba brez dodatnega plačila vstopnine kot VIP gost
prav tako bo možno s kartico uveljavljati tudi poseben status in kar do 25
nižje cene za skupine do 12 oseb v več kot 200 izbranih restavracijah v
Sloveniji in na Hrvaškem.

Več

informacij

www.radost.si
FB Vinsko-kulinarične prireditve v Ljubljani

www.restaurantclub.si
Gurmanski vodnik regije in organizator Festivala Okusov
Najdi nas na Facebooku

njena.si
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SLOVENIJA

5.2.2015 www.siol.net

Stran/Termin:

Naslov: Pričakajte valentinovo v družbi vrhunskih mehurčkov
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
2.494,80

Naklada:

Gesla: RADO STOJAVNOVIČ, SALON PENEČIH VIN
http://www.siol.net/novice/slovenija/2015/02/pr_salon_penecih_vin.aspx
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje spletne storitve analizo uporabe oglasnih sistemov in funkcionalnosti ki jih brez piškotkov ne bi mogli
nuditi. Z
Z nadaljnjo
nadaljnjo uporabo
uporabo spletnega
spletnega mesta
mesta soglašate
soglašate ss piškotki.
piškotki. Več
Več oo možnih
možnih nastavitvah
nastavitvah piškotkov
piškotkov
nuditi.
V
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Oglasno sporočilo

Pričakajte valentinovo v družbi vrhunskih mehurčkov
Na predvalentinov večer vas vabimo v družbo vrhunskih mehurčkov odlične kulinarike in izbrane glasbe  na 2. Salon penečih vin ki bo v
petek 13. 2. med 17. in 24. uro v ljubljanskem GH Union.
Komentarji

Epošta
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SLOVENIJA

5.2.2015 www.siol.net

Stran/Termin:

Drugi Salon penečih vin bo na enem mestu v prostoru ki se spodobi za dimenzije in razkošje penečih se vin na eni izmed najlepših lokacij
prestolnice v veliki dvorani Grand hotela Union tudi to leto ponudil izbrana peneča se vina. Ta iz leta v leto presegajo kliše o vinih za
posebne priložnosti praznovanja in postajajo vedno bolj priljubljena tudi ob vseh drugih priložnostih kakor tudi kot vinska spremljava
vrhunski kulinariki.
Zato bomo peneča vina ki jih bo mogoče okusiti in kupiti na Salonu penečih vin nadgradili v skladu s trendi  z vrhunsko kulinariko hotelov
Union. Za piko na i čarobnemu vzdušju ki se bo zgodilo le večer pred valentinovim pa bo poskrbela skrbno izbrana glasbena spremljava ki
bi znala koga zvabiti tudi na ples.

Na 2. Salonu penečih vin bo mogoče spoznati poizkusiti in kupiti prek 80 penečih se vin 36 blagovnih znamk iz Slovenije Francije Hrvaške
Italije in Španije. Slovenska vina prihajajo iz vseh treh vinorodnih dežel ter osmih od devetih vinorodnih okolišev. Izmed tujih vin naj
izpostavimo dve letošnji novosti kar sedem blagovnih znamk francoskih šampanjcev in tri vinarje ki prihajajo iz sosednje Hrvaške.

Ideja salona je povezati pridelovalce trgovce in distributerje domačih in tujih penečih vin ki so prisotna na slovenskem tržišču ter jih
predstaviti na ekskluzivnem dogodku skrbno izbranim ciljnim javnostim. Tu imamo v mislih predvsem gostince odgovorne v
restavracijah in hotelih poslovneže novinarje trgovce lastnike vinotek sommelierje predstavnike najrazličnejših medijev ter na koncu
in nenazadnje ljubitelje penečih vin.

6

