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RadoSt
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Naslov:
Vsebina:

www.dobrojutro.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Ljubljanska vinska pot - poletna vinska razvajanja
Na prireditvi, ki bo potekala 14. 6. v starem mestnem jedru, se bo predstavilo veliko število
slovenskih vinarjev, gostincev in ponudnikov izvrstnih domačih in tradicionalnih jedi iz cele
Slovenije. Prireditev bodo popestrili nastopi kulturno-umetniških skupin.V primeru slabega

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
9.6.2014
Naslov:
Vsebina:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.instore.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Slovenija: Druga izvedba Ljubljanske vinske poti
Druga letošnja izvedba Ljubljanske vinske poti bo v soboto, 14. junija 2014.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, FESTIVAL KULINARIKE, RADO
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SLOVENIJA

9.6.2014 www.dobrojutro.si

Stran/Termin:

Naslov: Ljubljanska vinska pot - poletna vinska razvajanja
Avtor:
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1.247,40

Površina/Trajanje:

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.dj-slovenija.si/zanimivo/ljubljanska-vinska-pot-poletna-vinska-razvajanja-4
O
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Datum ponedeljek 9. junij 2014

Reportaže
Zimski utrip

prireditvi ki bo potekala 14. 6. v starem mestnem jedru se bo predstavilo veliko
število slovenskih vinarjev gostincev in ponudnikov izvrstnih domačih in
tradicionalnih jedi iz cele Slovenije. Prireditev bodo popestrili nastopi kulturnoumetniških
skupin.
Na

V

Skok v tujino

Dogodki in prireditve
Akcije Naj

Wellness

primeru slabega vremena lahko prireditev odpade.

Skok v tujino

Več informacij je na voljo na spletni strani organizatorja.

NAJ počitnice

Okusi Ljubljane z vrhunskimi

ljubljanskimi kuharji
Nazaj na rubriko Zanimivo

Najnovejše v tej rubriki
Ljubljanska vinska pot

poletna

vinska razvajanja

ponedeljek 9. junij 2014

Na prireditvi ki bo potekala 14. 6. v starem mestnem jedru se bo predstavilo veliko število slovenskih vinarjev gostincev
in

ponudnikov izvrstnih domačih in tradicionalnih jedi iz cele Slovenije. Prireditev bodo popestrili nastopi
skupin.

kulturnoumetniških

Okusi Ljubljane z vrhunskimi ljubljanskimi kuharji
ponedeljek 9. junij 2014
26. 6. 2014 ob 18.00 Novi trg

Trije vrhunski ljubljanski kuharji bodo pripravljali značilne ljubljanske jedi ki jih boste lahko poskusili in kupili na
stojnicah v starem mestnem jedru Ljubljane.

Znani so novi trije nagrajenci akcije Naj kopališče
petek 6. junij 2014

Ta teden je potekal 4. krog žreba nagrajencev v akciji Naj kopališče 2014. Vsak teden podarjamo stekleničke Bobble

vstopnice za kopanje na slovenskih kopališčih praktične nagrade Zavarovalnice Triglav in še kaj

Preverite če ste med

nagrajenci

Živahno dogajanje v Ljubljani to soboto
petek 6. junij 2014

Na sončno soboto 7.6. ste vabljeni da se udeležite katere izmed številnih prireditev ki se bodo odvijale v središču

Ljubljane. Ponudba bo res pestra na svoj račun bodo prišli tako ljubitelji zgodovine kot ljubitelji umetnosti.

10

krogov za

10

nasmehov
petek 6. junij 2014

Letos že četrtič poteka športno humanitarna akcija ki se je pričela 30. maja v Trbovljah in se bo zaključila v nedeljo 8.
junija v Ljubljani.
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SLOVENIJA

9.6.2014 www.instore.si

Stran/Termin:

Naslov: Slovenija: Druga izvedba Ljubljanske vinske poti
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
623,70

Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, FESTIVAL
http://www.instore.si/newsarticle/newsarticle/Druga-izvedba-Ljubljanske-vinske-poti
IN STORE in your country

SLOVENIJA

Ponedeljek 09.06.2014

Slovenija Druga izvedba Ljubljanske vinske poti

Novice

09.06.2014
Druga letošnja izvedba Ljubljanske
vinske poti bo v soboto 14. junija

2014.

Novice
Novice

Novice

Slovenija

Regija

Svet

Ljubljanska vinska pot letos že sedmo leto
poteka v organizaciji podjetja Poslovno
svetovanje Radomir Stojanovič s.
p..Sezono velikega formata katero
sestavlja kar devet vinskokulinaričnih
prireditev so zasnovali na podlagi preteklih
izkušenj in ambicij za prihodnost.
Salonu penečih vin in manjšo izvedbo
Ljubljanske vinske poti ki je predstavila
vinskokulinarične ponudnike vinorodne
dežele Primorska je tokratna
poznopomadanska izvedba Ljubljanske
vinske poti tako že tretja letošnja
prireditev.
Po

Poletna vinska razvajanja kot so poimenovali poletno izvedbo vabijo Ljubljančanke in Ljubljančane ter obiskovalke in
obiskovalce Ljubljane med 12. in 21. uro na sprehod med več kot 50 stojnicami z vinskokulinarično ponudbo.
Tudi letos bodo nadaljevali z dogodkom v Mestni hiši ki že tretjo leto zapored spremlja otvoritev prireditve.

Ljubljanska vinska pot predstavlja vinorodno deželo Primorsko v septembru nadaljujejo s prireditvijo Ljubljanska vinska
pot predstavlja vinorodno deželo Podravje oktobra s prireditvijo Ljubljanska vinska pot predstavlja vinorodno deželo
Posavje november pa predstavlja vrhunec sezone s kar štirimi prireditvami.
Dve soboti bodo Ljubljansko vinsko pot posvetili martinovanju kateremu bo sledilo veliko finale
vin in 7. Festival kulinarike.

17. Slovenski festival

Več www.radost.si
Nazaj
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IN StorEnovice
V kolikor želite prejemati enovice prosimo izpolnite obrazec. Obvezno izpolnite vsa polja.
Pridobljeni podatki so namenjeni izključno interni uporabi z namenom obveščanja o
InStore novostih in ponudbah. Vse pridobljene podatke obravnavamo v skladu z Zakonom
o varovanju osebnih podatkov.
Ime in priimek
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Poštna številka

Dejavnost

Telefon Mobilni

epošta
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Pošlji
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