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Nova Gorica, 7. 2. 2017

Spoštovana vinarka, spoštovani vinar!
Vrata šempaske dvorane se bodo ponovno odprla v počastitev vinu in oljčnemu olju.
Letošnji, že enajsti festival, bo zopet na prvo mesto postavil domače, udomačene in
avtohtone sorte vin. Vljudno vas vabimo, da s svojo prisotnostjo obogatite že tradicionalno
prireditev:

11. FESTIVAL VIN IN OLJČNEGA OLJA ŠEMPAS
ŽLAHTNA DEDIŠČINA SLOVENIJE,
druženje z domačimi, udomačenimi in avtohtonimi sortami.
Festival bo potekal v Kulturnem domu v Šempasu pri Novi Gorici v nedeljo, 2. aprila, od 15.
do 21. ure, ter nadaljeval v ponedeljek, 3. aprila 2017, od 15. do 20. ure. Predstavitve
vinarjev iz vse Slovenije in zamejstva bodo spremljali strokovni referati in vodene
degustacije.
Vabljeni bodo vinarji iz vseh treh slovenskih vinorodnih dežel in zamejstva, oljkarji, gostinski
delavci, sommelierji, strokovne osebe s področja enogastrnomije in ljubitelji dobre kapljice.
Vabimo vas, da se nam pridružite pri soustvarjanju festivala. S predstavitvijo svojih vin boste
pridobili odlično priložnost za promocijo. Vaša predstavitev na festivalu je brezplačna.
Prestavite lahko eno ali več spodaj naštetih sort ali drugo domačo, udomačeno ali avtohtono
sorto.
Sorte so sledeče:
 Primorska vinorodna dežela: rebula, malvazija, verduc, zeleni sauvignon, pinela,
prosecco zelen, klarnica, vitovska grganja, pikulit, briška glera, pergolin, maločrn
(rdeče), cipro (rdeče), barbera (rdeče), refošk in teran PTP.
 Podravska vinorodna dežela: črna kavčina, radgonska ranina, modra kavčina ali
žametna črnina, rdeča kraljevina, rdeča in bela žlahtnina, šipon, laški rizling, zeleni
silvanec, ranfol, zeleni veltlinec, zweigelt (rdeče), modra portugalka (rdeče) in modra
frankinja (rdeče).



Posavska vinorodna dežela: modra kavčina ali žametna črnina, rdeča kraljevina, laški
rizling, zeleni silvanec, zweigelt (rdeče), modra portugalka (rdeče), modra frankinja
(rdeče), šentlovrenka (rdeče) in rumeni plavec.

V kolikor želite sodelovati na 11. festivalu vin in oljčnega olja Šempas, vam prilagamo Prijavni
obrazec, kamor vpišete svoje podatke in posamezno sorto vina, ki jo imate namen
predstaviti. Izpolnjen obrazec nam pošljete do PETKA, 3. marca 2017. Svetujemo vam, da se
čim prej prijavite, saj je število mest omejeno. Obrazec pošljite:
 po elektronski pošti na naslov tzticng@siol.net ali
 po pošti na naslov TIC Nova Gorica, Delpinova 18b, 5000 Nova Gorica.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonskih številkah Turistične zveze TIC Nova
Gorica: 05 330 46 02 ali 330 46 00.
Informacije o festivalu najdete na povezavi: www.festival-vin.si
Lep pozdrav!
Priloga: Prijavni obrazec
Dejana Baša
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