
 

ŘÍZENÉ DEGUSTACE VINAŘSTVÍ ROCHŮZ 
 

Součástí naší nabídky jsou také řízené degustace našich vín v příjemných prostorech historického sklepa ve 

Vinohradské ulici nebo přímo na vinařství Rochůz v Mařaticích v Uherském Hradišti. Degustace provádíme od 

pondělí do čtvrtka.  

 

HISTORICKÝ SKLEP ULICE VINOHRADSKÁ 

 

 
- welcome drink 

- 8 vzorků (vzorek je láhev o objemu 0,75l. Vzorky, které nejsou spotřebovány při degustaci, si můžete 

odnést domů.) 

- Trvání: 2 hodiny 

- Kapacita: max 20 osob  

- Cena: 

o 2 – 12 osob (8 vzorků, jedna láhev od vzorku) cena 3000 Kč 

o 13 – 20 osob (8 vzorků, dvě láhve od vzorku) cena 5000 Kč 

 

- V případě trvání akce déle než 2 hod – nutné domluvit předem, bez další účasti zástupce VR 

 

o doplatek 5000 Kč za pronájem sklepa (předání klíče následující den dle domluvy či ponechání 

ve schránce)  

o vratná záloha 2000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VINAŘSTVÍ ROCHŮZ 

 
- welcome drink 

- 8 vzorků, od každého vzorku 2 láhve 0,75l. Vzorky, které nejsou spotřebovány při degustaci, si 

můžete odnést domů.  

- Trvání: 4 hodiny. Nutnost ukončení akce do 21:00 hod! 

- Kapacita: max 20 osob  

- Cena: 10 000 Kč  

 

    

 

VINAŘSTVÍ ROCHŮZ + SKLEP VINOHRADSKÁ 
 

- welcome drink 

- 8 vzorků (vzorek je láhev o objemu 0,75l. Vzorky, které nejsou spotřebovány při degustaci, si můžete 

odnést domů.) 

- Trvání 3 hodiny 

- Kapacita: max 20 osob  

- Degustace je rozdělena na 2 části  

o 1. prohlídka Vinařství Rochůz + degustace 2 vzorků 

o 2. procházka (cca 15 min) vinohrady do sklepa na Vinohradské ulici a degustace 6 vzorků  

- Cena: 

o 2 – 12 osob (8 vzorků, jedna láhev od vzorku) cena 4500 Kč 

o 13 – 20 osob (8 vzorků, dvě láhve od vzorku) cena 6500 Kč 

 

- V případě trvání akce déle než 3 hod – nutné domluvit předem, bez další účasti zástupce VR 

o doplatek 5000 Kč za pronájem sklepa (předání klíče následující den dle domluvy či ponechání 

ve schránce)  

o vratná záloha 2000 Kč 

 

 

 

 

 

OBJEDNÁVKY na tel. 603 299 699 nebo na  

vladka@vinarstvirochuz.cz 

mailto:vladka@vinarstvirochuz.cz

