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Stara Winna Góra jest winnicą rodzinną, założoną w 1997 roku przez Danutę i Marka Krojcig. Jest niezwykłym miejscem, gdzie winorośl nadaje charakter otoczeniu.
Przepiękna historia skłoniła rodzinę, aby jako jedna z pierwszych w województwie lubuskim odnowiła tradycje uprawy winorośli i winifikacji wina w regionie.
Na zboczach winnicy uprawiane są szlachetne odmiany winorośli, gdzie grona mają zapewnioną wystarczającą ilość ciepłych i słonecznych dni,
tak aby owoce uzyskały doskonałą dojrzałość, a wina były pełne finezji, czystych kwiatowych i owocowych aromatów.

Winnica jest częścią kompleksu Winny Dworek, który powstał jako dopełnienie tego wyjątkowego miejsca.
Winny Dworek to kameralny hotel, restauracja z regionalną „Kuchnią smaków winnych i niewinnych”, urokliwa Powozownia oraz Strefa Relaksu i Winoterapii.

Przeżyj piękne chwile w Winnym Dworku wśród naszych winnic !

Winny Dworek | Górzykowo 22 | 66-131 Cigacice
Recepcja tel. +48 68 385 92 79 wew. 10, kom. +48 694 266 679 | mail: recepcja@winnydworek.pl
www.winnydworek.pl

Hotel i Spa
To właśnie tu, z dala od zgiełku codzienności, w niepowtarzalnej atmosferze można spędzić
chwile niezapomniane. Do dyspozycji Gości jest pięć gustownie urządzonych pokoi i trzy
komfortowe apartamenty.
By umilić czas spędzony w Winnym Dworku zapraszamy do korzystania ze spa,
w którym odkryjecie Państwo tajniki winoterapii oraz zaznacie „niewinnych” przyjemności
w specjalnie przygotowanej strefie masażu, saunie suchej i mokrej oraz w jacuzzi.

Restauracja Winnego Dworku
Każdego dnia podniebienia naszych Gości rozpieszcza szef Kuchni restauracji Winnego
Dworku, tworząc menu wykwintne, a zarazem subtelne, ze specjalnie wyselekcjonowanych
produktów regionalnych, przy akompaniamencie rodzinnego wina z winnicy
„Stara Winna Góra” Państwa Krojcig.

Kuchnia smaków regionalnych
Nasz region poszczycić się może niesamowitym bogactwem wyjątkowych produktów,
które to są podstawą kuchni smaków regionalnych. Miody z regionalnej pasieki, sery
kozie z pobliskiej serowarni, czy też dziczyzna to tylko niektóre produkty tworzące naszą
wyjątkową kuchnię. Zapraszamy do odwiedzania naszej winnicy i rozpoczęcia niesamowitej
podróży po kuchni smaków „winnych i niewinnych”.

Degustacje win

Chcąc przybliżyć historię polskiego winiarstwa oraz ukazać piękno winnic organizujemy
zwiedzanie winnicy, połączone z prelekcją na temat tradycji winiarskich oraz winifikacji
wina. Zapraszamy do degustacji win z naszych wyjątkowych szczepów oraz specjalnie
wyselekcjonowanego Menu Degustacyjnego.

Winnica „Stara Winna Góra”

Sercem tego miejsca jest winorośl, splatająca wątki tradycji, historii i pragnień w winnicy
„Stara Winna Góra”. Uprawiamy odmiany Traminer, Saphira, Pinot Gris, Regent, Pinot
Noir, Saint Laurent oraz naszą chlubę - szlachetnego Rieslinga.

Zestawy upominkowe

Proponujemy komponowanie wyjątkowych zestawów upominkowych dla Gości spotkań
firmowych i okolicznościowych, jak również indywidualnych na bazie produktów
regionalnych oraz win z naszej winnicy.

Przyjęcia Okolicznościowe

Imprezy Firmowe

Ślub, chrzciny czy wyjątkowe urodziny – Winny Dworek to idealne miejsce,
by świętować ważne momenty z bliskimi. Organizujemy imieniny, spotkania
z przyjaciółmi, rocznice lub niezwykłe kolacje dbając o wyjątkowe menu, dekoracje
oraz całą oprawę tego dnia. W Sali Winnego Dworku połączonej ze Strefą Barową oraz
Patio ugościmy do 200 gości. W „Starej Powozowni” przygotujemy kameralne przyjęcia
okolicznościowe z możliwością spędzania czasu również w „historycznym Ogrodzie”
w scenerii winnicy, która daje możliwość zorganizowania spotkania plenerowego
na najwyższym poziomie.

Począwszy od obiadu z klientem, po pełną atrakcji imprezę firmową – o każde
wydarzenie dbamy z niezwykłą starannością uwzględniając przy tym wszystkie ważne
aspekty i charakter spotkania. Sceneria pozwala, aby imprezy zamknięte przeplatały się
z plenerowymi, a spotkania obfitowały w atrakcje takie jak: udział zespołu muzycznego,
pokaz barmański, zimowe kuligi, a także rejsy łodzią po Odrze. Do dyspozycji jest
wyjątkowy i kameralny obiekt „Starej Powozowni”, elegancki „Winny Dworek”,
a w ogrodzie specjalne namioty przygotowane pod spotkania na świeżym powietrzu.

