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29. 9. - 30. 9.
www.burcakfest.cz

ZJt•i"Jd
Loucký klélster

?&:tel,\.}
·1·1·
Nádvoří:

16.00 - 19.00

kytarové vystoupení Jarda & son

štukové sály:

17.00- 23.00

cimbálová muzika Antonína Stehlíka

Jízdárna:

19.00 - 20.00

koncert OLGY LOUNOVÉ

20.00 - 01.00

taneční

%

,I

zábava se skupinou STONE

.S11b,,tt.
jt).,.
Nádvoří:

11.00-14.00
14.00 - 16.00
16.00 -19 .00

hudební vystoupení Jerry Band
šlapání hroznů v doprovodu Charlie Slavík Revue
hudební vystoupení Jerry Band

štukové sály:

18.00 - 23.00

cimbálová muzika DONAVA

Sklepení:

15.00 - 16.00
16.00 - 18:00
18.00- 19.00
19.00 - 23.00

Luděk Minka
VfNOHRAN[ s firmou NAVAJN v dCJprovodu klavíru
blues music Charlie Slavík Revue
večer se saxofonem

Jízdárna:

19.00 - 20.30
20.30 - 01.00

Oldies Party s DJ

koncerHHE BACKWARDS
- BEATLESREVl~AL

CENYVSTUPNÉHOPROROK2017
Pátek 29. 9. Vstupné do celého areálu kláštera
150,- Kč dospělá osoba / 120,- Kč předprodej
100,- Kč děti ve věku 1O - 15 let a doprovod pro osobu s průkazem ZTP
Dítě do 1O let v doprovodu rodičů a tělesně postižené osoby s průkazem ZTP zdarma
Sobota 30. 9. Vstupné do celého areálu kláštera
190,- Kč dospělá osoba / 150,- Kč předprodej
100,- Kč děti ve věku 1O -15 let a doprovod pro osobu s průkazem ZTP
Dítě do 1O let v doprovodu rodičů a tělesně postižené osoby s průkazem ZIP zdarma
Dvoudenní - pátek+ sobota
300,- Kč dospělá osoba / 250,- Kč v předprodeji
Dítě do 1O let v doprovodu rodičů a tělesně postižené osoby s
po celou dobu konání akce.

průkazem

ZTP zdarm

h

ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
SE SÍDLEM V ŠATOVĚ
Pokud si chcete pochutnat na dobrém burčáku a kvalitním vínu firmy Znovín a k tomu ještě
v příjemném prostředí s nezapomenutelnou atmosférou, pak je burčákový festival tou
pravou akcí. Burčák můžete vychutnávat po celou dobu festivalu podle níže uvedených
informací. Tradicí se také staly ochutnávky Sauvignonů, Tramínů, Ryzlinků rýnských a dalších
vybraných odrůd Znovínu Znojmo. Nově jsme zařadili i ochutnávku pinotů (Rulandské modré
vyrobené lako klaret, růžové a červené víno) . Tyto ochutnávky probíhají formou placených
bločků ve $tukových sálech a sklepení Louckého kláštera. Na členy Společnosti přátel dobrých
vín, kteří se prokáží členskou kartou, čekají klubové výhody.
posedět

Pátek
prodej 3 druhů burčáku
Prodejní místo : Kladivo
(vedle prodejny stáčených vín,
společný vchod s prodejnou ovoce)

09.00 - 23.00
cena
70,- Kč/ I

orientační

Sobota
09.00 - 01.00
cena
70,- Kč/ I

orientační

prodej burčáku a vína (celých lahví) na nádvoří
pod přístře š kem mezi prodejnou lahvových vín
a Návštěvnickým centrem

16.00 - 23.00

11.00 - 01 .00

prodejburčáku před vstupemdo areálukláštera
(naprotiRestauraciKuželna,kde se neplatívstupné)

15.00 - 21.00

11.00 - 21.00

ochutnávka vín štukové sály
(první podlaží kláštera)

16.00 - 23.00

16.00 - 23.00

ochutnávka vín sklepení Louckého kláštera
(vstup přes Návštěvnické centrum)

16.00 - 22.00

16.00-23.00

prodejnalahvovýchvín

09.00 - 18.00

09.00 - 12.30
13.00 - 18.00

09.00 - 12.30
13.00 - 18.00

09.00 - 12.30
13.00 - 18.00

prodejna

stáčených

vín

Šlapání hroznů bosýma dívčíma nohama - nádvoří kláštera 14.00-16 .00 hod .Tato unikátní podívaná za úče
lem výroby speciálního vína s názvem Šlapané víno-za doprovodu Charlie Slavík Revue, se bude odehrávat na
nádvoří kláštera u historického kládového lisu. Účastnice získají zajímavý dárek a budou uvedeny na zadní
etiketě vína, které bude v prodeji při Burčákfestu v roce 2018. Šlapané víno Chardonnay 2016 bude poprvé
v prodeji v Louckém klášteře od pátku 29.9 .2017.
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V areálu Louckého kláštera je po celé září včetně sobot a nedělí od 9.00 do 18.00 hodin otevřena prodejna
širokého sortimentu lahvových vín firmy Znovín Znojmo a také prodejna sudového vína, sýrů, kozích sýrů
a sazenic révy vinné. Ve stejnou dobu je otevřena i prodejna ovoce ze Znojemska, která také sídlí v areálu
kláštera.
Vjezd na nákup vín přes dvůr u Louckého kláštera k prodejnám lahvových a sudových vín v době konání
BURČAKFESTU 29. - 30. 9. 2017 je bezplatný. Jelikož bude areál ohraničen, bude třeba u vjezdu
automobilem k prodejnám složit u vjezdu kauci 300 Kč/os., která bude při opuštění areálu do 30 minut
u výjezdu vrácena . Platí v pátek od 15.00do 18.00 hod., v sobotu od 11.00 do 18.00 hod.
Loucký klášter, Znojmo
GPS: 48°50'28.631 "N, 16°3'31.862"E
Velké parkoviště vedle areálu
+

V areálu Louckého kláštera v objektu prodejny sudovýchvín a sýrů bude probíhat v p ř ilehlém
mázhausu „ Kladivo " ve vybrané dny prodej burčáku do firemních PETlahví,nebo vlastních nádob .
V přilehlém mázhausuje možné posedět a vychutnat burčák p ř ímo na místě .
Uvedená cena je orientační.
Burčákové

dny ve dnech Putování za hustopečskými vinicemi

Pá 1. 9.2017
So 2. 9.2017
Ne 3. 9. 2017
Burčákové

(9.00 - 22.00 hod .)
(9.00 - 22.00 hod .)
(9.00 - 18.00 hod.)

60 Kč/ litr
60 Kč/ litr
60 Kč/litr

(9.00- 21.00 hod.)
(9.00- 21.00 hod.)
(9.00 - 18.00 hod .)

60 Kč/ litr
60 Kč/ litr
60 Kč/ litr

dny

Pá 8.9.2017
So 9. 9.2017
Ne 10. 9. 2017

Burčákové dny ve dnech Znojemského historického vinobraní

Pá 15. 9. 2017
So 16. 9. 2017
Ne17 . 9. 2017
Burčákové

(9.00 - 20.00 hod.)
(9.00 - 20.00 hod.)
(9.00 - 18.00 hod.)

70 Kč/ litr
70 Kč/ litr
60 Kč/ litr

(9.00 - 18.00 hod.)
(9.00 - 18.00 hod.)
(9.00 - 18.00 hod .)

60 Kč/ litr
60 Kč/ litr
60 Kč/ litr

dny

Pá 22. 9. 2017
So 23.9 . 2017
Ne 24. 9. 2017
Burčákové

St 27. 9.2017
čt 28. 9. 2017

Pá 29. 9. 2017
So 30. 9.2017
Ne 1. 10. 2017

dny ve dnech Burčákfestu
(9.00 - 18.00 hod .)
(9.00 - 18.00 hod .)
(9.00 - 23.00 hod .)
(9.00 - 01.00 hod .)
(9.00 - 18.00 hod .)

60
60
70
70
60

Kč/litr
Kč/litr
Kč/litr
Kč/litr
Kč/ litr

Předprodej vstupného:
TIP Znojmo, Obrokova 1O nebo kancelář GATO production, Sokolská 12, Znojmo .
Vstupenky můžete zakoupit i v den konání akce, na 2 vstupech do areálu kláštera!
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Letos jsme nezapoměli ani na milovníky kávy. Nově se můžete těšit na kávový catering Gato coffee,
který pro Vás připravil širokou nabídku kávových nápojů .
Pro hravé návštěvníky připravila firma NAVAJN zábavný program "VÍNOHRANÍ" se soutěží o zajímavé ceny.
Můžete navštívit i fotokoutek firmy PODA a odnést si fotografii zdarma.
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Pořadatel akce:
Cateringová a organizační agentura

www.gatoproduction.cz
V případě dotazů e-mail : gato @gatoproduction.cz
Více informací o akci Burčákfest 2017 na www.burcakfest.cz
Hlavní partner:

JIKA
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Czech Bathrooms since 1878

Partneři:

Mediální
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Environment

partneři:

• kudyznudy .cz

ZNOJ
EMSKO

www.GRAFI-KA.cz

•

Ardagh Group

Faaíi~al
CJUlda„

•

Obec Únanov

