
Degustační salon Pálava 

otevírají v Bavorech na Mikulovsku

vinař &
 víno

Ojedinělá expozice vín

Salon se orientuje výhradně na  vína od 

vinařů z  pálavského regionu (vinařská 

oblast Morava, Mikulovská podoblast). 

Hrozny musí přitom pocházet výhradně 

z  vinic Chráněné krajinné oblasti Pálava, 

kde se réva pěstuje se zvláštním zřetelem 

na ochranu krajiny. Jedná se proto o ojedi-

nělou expozici vín na jižní Moravě. Chráně-

ná krajinná oblast (CHKO) Pálava leží v nej-

teplejší a  nejsušší oblasti ČR a  má téměř 

středomořský ráz. Typické pro Pálavu jsou 

bílé vápencové skály, skalní stepi a  leso-

stepi s  neobyčejně bohatou teplomilnou 

fl órou a faunou. A právě vápencové podloží 

dává místním vínům zcela jedinečný ráz. 

Vybraná vína jsou uložena v  boxech 

a spolu s podrobným popisem jednotlivých 

šarží jsou určena ke vzdělávání návštěvníků 

o víně a propagaci vinařství v CHKO Pálava. 

Vína je možné po  ochutnání zakoupit pří-

mo na  místě, připravuje se také možnost 

nákupu prostřednictvím e-shopu. Součástí 

sklepních prostor Degustačního salonu Pá-

lava bude do budoucna také menší naučná 

expozice o historii i současnosti místních vi-

nařství, o tradici výroby vín atd. Vzdělávací 

programy bude možné doplnit samozřej-

mě degustacemi vín vybraných vinařství. 

V  současné době je provoz Degustační-

ho salonu Pálava ve  zkušebním režimu, 

na návštěvu je nutné se předem objednat. 

Od příštího roku se salon otevře naplno ve-

řejnosti. 

Sklepy s vlastním příběhem

Kobky, Koštovna, Chodba pokladů, Nálev-

na, Oltář, Rotunda... To jsou názvy některých 

sklepů podzemního komplexu Degustační-

ho salonu Pálava v Bavorech na Mikulovsku. 

Každý vinný sklep má svou vlastní historii, 

svůj příběh. Přijeďte si jej do  Bavor nejen 

poslechnout, ale především prožít. Objevte 

atmosféru dlouhých tří století a výsledek po-

ctivé práce mnoha generací vinařů, kterou 

pro vás současní majitelé formovali do jedi-

nečného uceleného podzemního komplexu 

s  celkovou kapacitou až 150 míst k  sezení, 

s  rotundou, barem i  temperovaným skle-

pem. Také nově kopané sklepy by mohly vy-

právět, třeba o tom, že jedna z chodeb pod-

zemního komplexu vznikla omylem, když 

kopáči postupovali nesprávným směrem. 

Ale už navždy zůstane tato „Chodba pokla-

dů“ součástí podzemí s vlastním příběhem. 

Najdete zde rovněž nově vybudovaný men-

ší kruhový sklep s uzavřenými kójemi, kde si 

mohou členové Klubu Degustačního salonu 

Pálava uložit svá vína a  pak je ochutnávat 

a bavit se jako kdysi rytíři u kulatého stolu... 

Po  prohlídce sklepního labyrintu o  délce 

přes 130 metrů jistě přijde vhod posezení 

ve vyhřívaném sklepě nazvaném Krčma, kde 

je již nyní možné posedět třeba při cimbá-

lové muzice, uspořádat rodinné či fi remní 

oslavy, pracovní kongres nebo třeba svateb-

ní hostinu. Degustační salon Pálava nabídne 

zkrátka široké možnosti využití a služeb. 

Klubové výhody

Apartmány Bavory v  kombinaci s  degus-

tačním salonem nabízejí možnost prožít 

netradiční víkend či dovolenou všem mi-

lovníkům vína, historie, cykloturistiky nebo 

třeba rybaření. Za  jednorázový poplatek 

mohou zájemci získat členskou kartu Klubu 

Degustačního salonu Pálava s řadou výhod 

na celý kalendářní rok., jako jsou například 

degustace s  občerstvením, pronájem kóje 

pro uložení vlastních vín nebo sleva na uby-

tování v  komplexu Apartmány Bavory při 

každé návštěvě Bavor v době platnosti kar-

ty. Být členem klubu prý bude nejen výho-

da, ale svým způsobem také čest... 

Více na www.degustacni-salon.cz
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BAVORY – Vinaři z pálavského regionu na Mikulovsku budou svá vína nabízet 
ve společné ecpozici nedávno otevřeného Degustačního salonu Pálava. Ten 
vzniká právě na úpatí vápencového masivu Pálava v malebné obci Bavory a jeho 
provozovatelem je moderní ubytovací komplex Apartmány Bavory Pálava. 
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