
SMEDEREVSKA JESEN - UNIKATOWY
FESTIWAL WINA

Smederevo, średniowieczna stolica Serbii przygotowuje się do
kolejnego ważnego wydarzenia bieżącego roku – „Smederevska
Jesen”- którym jest jeden z największych na świecie festiwali wina.

Tradycja produkcji wina w średniowiecznej stolicy Serbii trwa od setek lat. Smederevo każdego roku
przyciąga także tysiące miłośników dziedzictwa kulturowego kraju, którzy zwiedzają miejscowe cuda
architektoniczne pochodzące nawet z XV wieku oraz miejscowe urokliwe uliczki położone nad
Dunajem.

Bardzo duża część turystów przyjeżdża specjalnie na Smederevska Jesen – jeden z
największych na świecie festiwali wina, który wieńczy tradycje winiarskie regionu od 1888
roku. Oprócz prezentacji najwyższych gatunków win, podczas festiwalu odbywa się także wiele
imprez kulturalno-sportowych.

Jesienny festiwal wina organizowany jest pod koniec września i trwa trzy dni. Warto wiedzieć, że
tradycja uprawy wina w regionie jest bardzo głęboko zakorzeniona w historii i sięga czasów
panowania cesarza Probusa. Lokalni władcy stopniowo tworzyli kolejne winnice w celu rozwoju
branży. Duke Milos Obrenović w XV wieku wybudował aż 36 hektarów winnic i winiarni, które
produkują wina wysokiej jakości aż do dziś.

Festiwal oferuje oczywiście wybór najlepszych lokalnych win. Warto również wiedzieć, że
smederevskie wina cieszą się znakomitą reputacją, plasując się na tej samej półce co
Chardonnay, Rhine Riesling, czy Cabernet Sauvignon. Na szczególną uwagę zasługują także
miejscowe przysmaki, które świetnie pasują do wina. Mowa tu między innymi o fantastycznych
serach, serbskiej giba nicy, pieczeni wieprzowej z chlebem i musace.

Tysiące turystów przyjeżdża więc we wrześniu do Smedereva, by cieszyć się panującą tam wtedy
wyjątkową atmosferą. Program imprezy zwykle składa się z występów średniowiecznych rycerzy i
wielu spektakli muzycznych. Ze względu na ogromne zainteresowanie festiwalem, turyści swoje
wyjazdy planują na długo przed imprezą i noclegi rezerwują z dużym wyprzedzeniem. Niedawno
wybudowany miejscowy Hotel Car Smederevo znajduje się 8 km od miasta i oferuje 43 pokoje
wyposażone we wszystkie nowoczesne udogodnienia, takie jak: basen, sauna, czy centrum fitness.
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