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Vídeňské vinařství Cobenzl představí své top ročníky a 
ušlechtilé rarity 
 
V pátek, 18. května 2018, otevře ve Vídni pro všechny milovníky vína své "sklepy" vinařství 
Wien Cobenzl a nabídne ochutnávku a prodej nových ročníků.  
 
Za ochutnávkový bon v hodnotě pěti nebo deseti eur můžou zájemci ochutnávat z nabídky mladých 
vín, z klasiků vinařství a ročníkových rarit. 
 
"Vídeň je jediným vinařstvím na světě, které leží na území miliónové metropole a produkuje 
vynikající vína. Srdečně zvu všechny obyvatele a návštěvníky Vídně, aby se během Dne 
otevřených sklepů sami přesvědčili o vysoké kvalitě vín. Je to ideální příležitost ochutnat v kruhu 
přátel z široké nabídky unikátních vín!" říká Ulli Sima, vídeňská radní pro životní prostředí. Příznivci 
vína se navíc mohou nechat zdarma provést vinnými sklepy a lisovnou. Pro rodiny s dětmi je 
připravena zábava na přilehlém dětském statku Landgut Wien Cobenzl. 
 
Nový ročník v top kvalitě! 
"Hojnost dobrých bobulí, prvotřídní kvalita, prostě skvělý ročník!" shrnuje Thomas Podsednik, 
provozní vinařství Cobenzl. "Díky horkému létu a teplému počasí v říjnu mohly hrozny optimálně 
dozrát, a naštěstí nepostihly naše vinice jako vloni kroupy a mráz" hodnotí skrze pozitivně 
Podsednik ročník 2017. 
   
Novinka: vertikální ochutnávka " Vídeňská rozmanitost burgundského" 
Vedle tradičních Wiener Gemischte Sätze (tzv. vína ze směsných výsadeb na území města Vídně) 
je vinařství Cobenzl především proslulé svými výraznými burgundskými víny. Dokonalá příležitost 
poznat ve společosti místního sklepmistra rozmanitost vybraných moků. Během této jedinečné 
"vertikální ochutnávky burgundského" se budou ochutnávat různá burgundská vína, avšak 
"vertikálně" z různých ročníků – vzrušující degustace je garantována, jelikož je kvalita 
burgundských vín úměrná délce skladování.   
 
"Den otevřených sklepů" ve vinařství Wien Cobenzl 
pátek, 18. května 2018, od 11 do 21 hodin, vstup volný 
bony v hodnotě 5 euro (5 ochutnávek) nebo 10 euro (10 ochutnávek) k zakoupení na  místě 
Landgut Wien Cobenzl, Am Coblenz 96, 1190 Vídeň 
www.weingutcobenzl.at 
 
Vídeňská vína si můžete vychutnat v četných restauracích ve městě nebo na jeho okrajích, ve 
speciálním druhu vináren nazývaných Heuriger, které nabízejí víno z vlastních vinic a občerstvení 
v podobě domácích specialit, např. pomazánek. Jedinečná příležitost ochutnat vína Cobenzl v 
Praze se nabídne v rámci Dnů Vídně v pondělí 14. května od 18 – 21 hodin na Staroměstském 
náměstí! 
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