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Naslov:

Kristalni večeri diVino

Vsebina:

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Izbrani vinarji Goriških brd in tematska kulinarika diVino v najvišjem nebotičniku Slovenije.
Vabljeni na prijetno druženje ob odličnih vinih in hrani ter glasbi.
Kristalni večeri diVino bodo serija četrtkovih dogodkov v prečudovitem ambientu restavracije

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN, 8. FESTIVAL KULINARIKE, LJUBLJANSKA VINSKA POT,

1

SLOVENIJA

17.9.2015 www.napovednik.com

Stran/Termin:

Naslov: Kristalni večeri diVino
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: 18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN, 8. FESTIVAL KULINARIKE, LJUBLJANSKA
http://www.napovednik.com/dogodek344379_kristalni_veceri_divino

Izbrani vinarji Goriških brd in tematska kulinarika diVino v najvišjem nebotičniku Slovenije.
Vabljeni na prijetno druženje ob odličnih vinih in hrani ter glasbi.
Kristalni večeri diVino bodo serija četrtkovih dogodkov v prečudovitem ambientu restavracije
diVino in njene zelene terase*, na katerih bomo predstavljali vrhunska vina slovenskih vinarjev in
tematsko povezano kulinariko. Kristalni večeri v diVinu bodo prav posebni vinsko-kulinarični
dogodki. Na vsakem od večerov bomo v tematsko degustacijo ponudili petnajst vin, petih različnih
vinarjev, ob tem pa nudili kulinarično izkušnjo treh tematsko obarvanih jedi. Vsaj ena izmed teh
jedi se bo pripravljala pred gosti. S tem želimo poznavalcem ter ljubiteljem vina in kulinarike
ponuditi novo, bolj sproščeno obliko druženja ob vrhunski vinsko-kulinarični ponudbi. Za
sproščeno uživanje bo poskrbel spremljajoči program z glasbo. Darilo za udeležence: 10% popust
na vsa predstavljena vina na www.kozelj.si v tednu prireditve. *** Vstopnice V predprodaji: 30 eur
Na dan dogodka: 35 eur Vstopnica krije 10 kuponov za vzorce izbranih vin in 3 kupone za jedi
šefa kuhinje. Nakup vstopnic in informacije: Divino, Kristalna palača BTC, Ameriška 8, Ljubljana
marketing@dulcis-gourmet.si, 031 768 062, 041 632 756 Predhodni nakup vstopnic je toplo
priporočljiv. Število vstopnic je OMEJENO! *dogodek bo na terasi v kolikor bo to omogočalo
vreme. V primeru slabega vremena bo dogodek v prijetnem ambientu restavracije diVino.
Partnerji dogodka: Radostne prireditve (Slovenski festival vin, Festival kulinarike, Ljubljanska
vinska pot) Vinske kleti: Klet Brda, Bjana, Tomažič, Jakončič, Simčič Marjan www.divino.siVir:
Dulcis Gourmet, Napovednik.com
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