VÝSTAVA
V SYNAGOZE
vypráví příběhy
lidí, jejichž snímky
pocházejí z ateliérů
čtyř fotografů,
kteří působili na
konci 19. a v první
polovině 20. století
v Českém Krumlově,
Vyšším Brodě,
Bad Leonfeldenu
a Freistadtu.

VYHRAJTE

poukaz na jednu noc v hotelu
Krčínův dům pro dvě osoby
v Českém Krumlově

Už máte po dovolené? A marně si lámete
hlavu, čím ohromit partnera či partnerku
u příležitosti narozenin či vašeho společného výročí? Máme pro vás řešení.

Martin na koni

Festival zahájí přípitek Svatomartinským vínem v den svátku sv.
Martina, tedy v pondělí 11. 11. v 11 hodin a 11 minut na náměstí Svornosti. Největší akcí se stane Zahradní slavnost vína v sobotu
16. listopadu v Pivovarské zahradě. „Lidé si mohou vychutnat i vína
slovinská, německá a rakouská,“ upřesňuje Eliška Koričarová z destinačního managementu. Podzimní oslava vína a sezónní gastronomie znamená nejen degustační menu a svatomartinskou husu,
ale i zaměření na místní potraviny včetně sýrů a uzenin. Lidé budou
moci v restauracích ochutnat třeba toskánská a burgundská vína,
posoudit moravské vlašské ryzlinky nebo se dozvědět zajímavosti
o vinařských oblastech, které v historii zásobovaly českokrumlovský zámek. Ochutnáte i židovskou kuchyni – Café & Bistrot v synagoze návštěvníkům naservíruje košer vína spolu s konﬁtovaným
husím stehnem a šouletem. Zajímavé spojení čeká 14. listopadu
diváky v kině Luna, kam sommeliérka Klára Kollárová přiveze pořad o víně ve ﬁlmu. Lidé uvidí ukázky ﬁlmů, v nichž se pije víno,
a o přestávce v kavárně kina také nezůstanou nasucho.

OSUD DOMU
Synagoga z roku 1909
patří ke třem secesním
perlám, kvůli nimž
stojí za to vypravit se
v Českém Krumlově
přes most na levý
břeh Vltavy, kde leží
turisty zatím méně
objevené území s parky,
klidnými zákoutími
a krásnými výhledy.

Využijte nabídky romantického balíčku na
dvě noci v hotelu Krčínův dům. Pokoj si
vyberete sami dle své volby. Výjimečnou
atmosféru podpoří romantická večeře při
svíčkách v restauraci Jakub (3chodové
menu), láhev sektu společně s květinovou
výzdobou a sladkostí jako pozorností na
pokoji. A ani se snídaní se nebudete muset
obtěžovat, je zajištěna formou bufetu.
Abyste si uchovali památku na společně
strávený víkend plný krásných zážitků, můžete si nechat navíc zamluvit fotografování
v dobových kostýmech. Pokud jste příznivci
netradičních zážitků a rádi byste historický
Krumlov objevili také z jiného pohledu,
nechejte si rezervovat místa v noční prohlídce města. Parkování po dobu pobytu
je zajištěno zdarma.
Nabídka ubytovacích balíčků je široká,
vyžádejte si je na recepci nebo si ten svůj
nechte sestavit přímo na míru.
Více na www.krcinuvdum.hotely-krumlov.cz
JMÉNO JAKÉHO SLAVNÉHO ČESKÉHO
RYBNÍKÁŘE NESE BUDOVA HOTELU
KRČÍNŮV DŮM? (celým jménem)
Odpověď zašlete na e-mail soutez@traveldigest.cz,
do předmětu uveďte heslo: „KRČÍNŮV DŮM“.
Soutěž je platná do uzávěrky dalšího čísla Travel
Digestu, do 12. 11. 2013. Každý soutěžící může
odpovědět pouze jednou. Všeobecná pravidla
soutěží najdete na www.traveldigest.cz.
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