
1. kurz - Základy sommeliérství, vína a vinařství České republiky základní cena bez DPH  :2719,00Kč

Teoretická část :  Sommelier, degustace a hodnotící systémy, snoubení pokrmů a nápojů, servis vína, 3 290,-Kč s DPH
Česká republika - historie a současnost, vinařský zákon, vinařské oblasti a podoblasti, typické odrůdy    balíčková cena bez DPH : 2446,28,-Kč    

Praktická část 6hodin : Tvorba vinného listu, praktická degustace 15ti vzorků , ukázka a procvičení servisu, degustace typických vín ČR                                         2 960,-Kč s DPH
Součástí ceny je oběd 

2. kurz - Réva vinná a víno základní cena bez DPH  : 3049,59 Kč

Teoretická část :  Historie, vegetativní cyklus révy vinné, odrůdy révy vinné, onemocnění révy vinné, výroba a technologie vína 3 690,-Kč s DPH
vady, nedostatky, choroby vína balíčková cena bez DPH : 2727,27Kč 

Praktická část 8hodin přímo ve vinařství : proces výroby, vinice, rozeznávání chorob a vad, degustace                                                             3 300,-Kč s DPH
Součástí ceny je oběd                                                             

3. kurz  - Francie, Itálie, Pyrenejský poloostrov - dvoudenní základní cena bez DPH  : 7016,53Kč

Teoretická část : Základní informace, odrůdy révy vinné, apelační systém, oblasti - studijní materiály zaslány poštou 8 490,-Kč s DPH
Praktická část 2 x 8hodin  degustace typických vín, snoubení vína a jídla         balíčková cena bez DPH : 6314,05Kč

 Součástí ceny je oběd                                                           7 640,-Kč s DPH

4. kurz - Západní evropa, Východní a Jižní Evropa, Nový svět základní cena bez DPH  : 5 363,64Kč

Teoretická část : Základní informace, odrůdy révy vinné, apelační systém, oblasti - studijní materiály zaslány poštou 6 490,-Kč s DPH
Praktická část 8hodin  degustace typických vín             balíčková cena bez DPH : 4826,45Kč

Součástí ceny je oběd                                                  5 840,-Kč s DPH

5. kurz  - Ostatní sommeliérské znalosti základní cena bez DPH  : 5 363,64Kč

Teoretická část : destiláty, pivo, tabák, teplé nápoje, delikatesy - studijní materiály zaslány poštou 6 490,-Kč s DPH
Praktická část 8hodin  ukázka a nácvik servisu, degustace kávy, doutníků             balíčková cena bez DPH : 4826,45Kč

Součástí ceny je oběd s                                                             5 840,-Kč s DPH

Víkendový kurz přímo ve vinařství základní cena bez DPH  : 6 603,30Kč

Sestává z : 1.kurz a 2.kurz, ubytování na jednu noc, plnoá penze, degustace 7 990,-Kč s DPH

Všech pět kurzů Studijního programu SOMMELIER základní cena bez DPH  : 20 652,89Kč

24.990,-Kč s DPH

Ceny jsou platné od 5.10.2018
Balíčková cena je počítána ze základní ceny kurzu. Pro její uplatnění je nutné absolvovat alespoň jeden kurz za plnou cenu.

Cena jednotlivých kurzů studijního programu SOMMELIER 


