
10 NAJCIEKAWSZYCH SZLAKÓW
ENOTURYSTYCZNYCH

Zabytkowe miasta, tradycyjne piwnice, wyśmienite wina i  pyszne
jedzenie – to wszystko znajduje się na tak zwanych „szlakach
winiarskich”. W związku z tym Tourism-Review.pl prezentuje 10
najciekawszych miejsc dla miłośników enoturystyki, które wybrała
redakcja serwisu Opentravel.com.

Barossa Valley
AUSTRALIA

Barossa Valley to haktarowa winnica znana z ostrego Rieslings, łagodnego Chardonnays i bogatego
Shiraz. Spokojna wieś mieszcząca się na południu Australii urzeka pięknym krajobrazem, starymi
kościołami i smacznym jedzeniem. Oprócz tego jest też świetnym miejscem na wycieczki szlakiem
lokalnych winnic, a zatem z pewnością każdy miłośnik enoturystyki powinien tam pojechać.

Marlborough
NOWA ZELANDIA

Marlborough to wspaniała sieć dolin i głębin morskich, które swoim urokiem od dziesięcioleci
przyciągają miłośników przyrody z całego świata. Dla wielu, Marlborough jest jednak winiarskim
rajem, gdyż aż 79% produkcji wina w Nowej Zelandii pochodzi właśnie z tego regionu. W
Marlborough znajduje się ponad 9 000 ha winnic, a ponieważ miejscowe wino świetnie nadaje się do
różnego rodzaju regionalnych przysmaków, to wieś słynie także z wielu znakomitych restauracji.

Valle del Maipo
CHILE

Niewielka wieś w pobliżu gór i Maipo River – to tylko niewielka część szlaku winiarskiego – Maipo
Valley. Dolina jest najstarszym regionem produkcji wina w Chile i rozciąga się pomiędzy Santiago na
wschodzie i wybrzeżem na zachodzie. W związku z tym, region oferuje jedne z najlepszych na
świecie czerwonych win - Cabernet Sauvignon i Merlot, choć chwalone są także miejscowe -
Chardonnay i Sauvignon Blanc.

La Rioja
HISZPANIA

Starożytne winnice oddające hołd kulturze wina można jeszcze znaleźć w La Roja. Odkąd starożytni
rzymianie zaczęli produkować wino, La Roja jest ważnym elementem historii kraju. Obecnie, turyści
mogą zatem liczyć na degustację najwyższej jakości  - Crianza, Reserva i Gran Reserva. Odwiedzenie
słynnego miasta Elciego gwarantuje ponadto niezwykłą architekturę i wyjątkowy hotel
zaprojektowany przez Franka Gehry'ego - Marqués de Riscal Hotel.



Bordeaux
FRANCJA

Znane z najlepszej jakości win i pysznego jedzenia – Bordeaux, to idealne miejsce dla każdego
miłośnika enoturystyki. W regionie znajduje się 60 marek win od ponad 8500 producentów. Turyści
mogą tam zwiedzić lokalne winnice, poznać proces produkcji oraz poczuć historię regionu.
Romantyczne zamki, wspaniała architektura i niezwykły, typowo francuski klimat miasta – to
wszystko sprawia, że warto przyjechać do Bordeaux.

Doliny Napa i Sonoma, Kalifornia
USA

Doliny Napa i Sonoma znane są jako główne regiony produkujące wino na świecie. Napa, około 5 mln
turystów rocznie przyciąga głównie swoimi słynnymi restauracjami, klubami i uzdrowiskami, podczas
gdy Sonoma jest nieco bardziej spokojna i romantyczna. Generalnie nie ma to jednak znaczenia, co
turyści wybierają, gdyż zarówno w tętniącej życiem – Napa, jak i w nieco spokojniejszej Sodomie
dostępne są niezapomniane szlaki winiarskie, smaczna kuchnia, przejażdżki konne i wycieczki
balonowe.

Mosel Valley
NIEMCY

Dolina Mosel mieszcząca się w zachodniej części Niemiec od wielu lat przyciąga nie tylko miłośników
wina, ale także turystów ceniących jej bajkowy klimat. Częścią szlaku są dwa miasta: Bernkastel-
Kues i Cochem. Urzekają one romantycznymi alejkami, zaczarowanymi zamkami, ekscytującymi
rzekami oraz cudownymi winoroślami.

Stellenbosch, Western Cape
RPA

Jedno z najpiękniejszych miast w prowincji Western Cape – Stellenbosh jest miejscem uprawy
winogron ponad 200 producentów. Pierwszy szlak turystyczny promujący region, jako winiarski
powstał tu w roku 1971. Stellenbosh znany z najwyższej jakości produkowanego wina w RPA,
znajduje się około 50 km (30 mil) na wschód od Kapsztadu i oprócz wyśmienitego wina urzeka
przede wszystkim romantycznymi restauracjami oraz wyjątkową atmosferą.

 

Milestii Mici
MOŁDAWIA

Mołdawskie miasteczko Milesti Mici, mimo, że nie oferuje może najcudowniejszych widoków, to
posiada największą kolekcję win na świecie (ponad 2 mln butelek). Miejscowość słynie także z
rozległego kompleksu piwnic i długich w sumie na 250 km korytarzy. Tylko tam można przechadzać



się po tunelach nazywających się: "Cabernet", "Shardonait", "Feteasca", "Sauvignon", itp.

Toskania
WŁOCHY

Malownicze winnice i górzysty teren – to symbole Toskanii – dużego regionu w samym sercu Włoch.
Toskania jest także krajowym centrum produkcji wina i dobrych restauracji. Oprócz degustacji wina
można tam więc dobrze zjeść podczas wakacyjnego wypadu do Włoch.

Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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