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Degustační expozice salonu vín České republiky je 

umístěna v historických sklepních prostorách státního 

zámku ve valticích. naleznete zde k ochutnání i koupi 

více jako 100 nejlepších vín České republiky, každoroč-

ně vybíraných v systému národní soutěže vín.

návštěvníci mohou využít několik typů degustač-

ních programů – od tzv. „volné degustace“, přes říze-

né ochutnávky se sommelierem až po ochutnávku vín 

z degustačního automatu.

součástí expozice je prodejna sommelierských po-

třeb a naučná expozice o našich vínech.

otevřeno je celoročně kromě ledna. přehled degu-

stačních programů přesnou otevírací dobu naleznete 

na www.salonvin.cz.

pro uzavřené společnosti a firemní akce nabízíme 

možnost využití prostor po otevírací době. 

Prostory:
 • tři propojené degustační sklepy

 • prostor recepce

 •  Dva salonky ve stupních prostorách – využitelné 

pro občerstvení formou rautu.

The wine tasting exhibition of the Wine salon of the 

Czech republic is located in the historic cellars of the 

state castle in Valtice. You can taste and buy more than 

100 of the best wines of the Czech republic, selected an-

nually in the system of the national wine competition.

Visitors can take advantage of several types of tast-

ing programs – from the so-called “open wine tasting”, 

through guided tastings with a sommelier to wine tast-

ing from a vending machine.

The exhibition includes a shop selling sommelier’s 

supplies and an educational exhibition about our wines. 

open year-round except January, please visit www.

salonvin.cz for a list of tasting programs and exact 

hours of operation.

For private parties and corporate events we offer the 

possibility of using the premises after opening hours. 

The premises:
 • Three interconnected tasting cellars

 • reception area

 •  Two lounges in the entrance area – usable for 

buffet refreshments.

DegustaČní expoziCe – salon vín
Wine TasTing exhibiTion – Wine salon
zámek 1, valtice, Cz-691 42



Budova Centra excelence valtice byla nově rekon-

struována a dostavěna v roce 2017. Budova je ve vlast-

nictví Jihomoravského kraje, resp. střední vinařské 

školy ve valticích. 

operativní pronájmy kongresových prostor zajišťuje 

národní vinařské centrum, o.p.s.

pro uzavřené společnosti a firemní akce nabízíme 

možnost využití kongresových prostor.

The building of the Centre of excellence Valtice was 

newly reconstructed and completed in 2017. The build-

ing is owned by the south moravian region, resp. The 

secondary wine school in Valtice. 

operational rentals of congress premises are provided 

by the national Wine Centre, o.p.s.

For private companies and corporate events we offer 

the possibility of using the congress rooms.

BuDova Centrum exCelenCe valtiCe
ValTiCe CenTer oF exCellenCe building
sobotní 1029, valtice, Cz-691 42

Kromě degustace vín nabízíme:
 • občerstvení formou externího cateringu

 • vystoupení cimbálové muziky

 •  připravení dárků pro účastníky či další aktivity 

v rámci firemního teambuildingu

Kapacita:
 • Celková kapacita je cca 100 osob.

Bezbariérový vstup: 
ano (po domluvě přes vnitřní zámecký dvůr)

Parkování: 
v areálu státního zámku ve valticích není možno parko-

vat. parkování je možno na značených placených par-

kovištích města valtice pod zámkem nebo na náměstí. 

pod zámkem je také značené parkoviště pro autobusy.

In addition to wine tasting we offer:
 • refreshments in the form of external catering

 • performance of dulcimer music

 •  preparation of gifts for participants or other 

activities as part of the company teambuilding

Capacity:
 • Total capacity is about 100 persons.

Wheelchair access:  
Yes (by arrangement through the inner castle courtyard) 

Parking:  
no parking in the grounds of the state Castle in Valtice. 

parking is available in the marked paid parking lots of the 

town of Valtice under the castle or on the square. There is 

also a marked parking lot for buses under the castle.

Kontakt, další informace / Contact, further information:

Degustační expozice – Salon vín
Zámek 1, Valtice, CZ-691 42, tel.: (+420) 519 352 072
e-mail: salonvin@vinarskecentrum.cz | www.salonvin.cz



Kontakt, další informace / Contact, further information:

Národní vinařské centrum, o.p.s. – budova Centrum Excelence
sobotní 1029, Valtice, CZ-691 42, tel.: (+420) 519 352 744
e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz, www.vinarskecentrum.cz

Prostory
 • přednáškový sál

 • zasedací místnost 

 • vstupní foyer

Kromě vlastních prostor nabízíme:
 •  Kompletní audio / video vybavení (projektor, 

ozvučení, tv panely)

 • občerstvení formou externího cateringu

 • vystoupení cimbálové muziky

 •  připravení dárků pro účastníky či další aktivity 

v rámci firemního teambuildingu

Kapacita:
 •  přednáškový sál: cca 100 osob (styl „divadlo“) resp. 

cca 60 osob (styl „škola“)

 •  zasedací místnost – 24 osob kolem oválného stolu

Bezbariérový vstup: ano 

Parkování: 
omezený počet automobilů je možno parkovat přímo 

ve dvoře za budovou.

Premises
 • lecture hall

 • meeting room 

 • entrance foyer

In addition to our own facilities, we offer:
 •  Complete audio / video equipment (projector, 

sound system, TV panels)

 • refreshments in the form of external catering

 • performance of dulcimer music

 •  preparation of gifts for participants or other 

activities as part of the company teambuilding

Capacity:
 •  lecture hall: approx. 100 persons (theatre style) or 

approx. 60 persons (school style)

 •  meeting room – 24 people around an oval table

Wheelchair access: Yes 

Parking: 
limited number of cars can be parked directly in the 

courtyard behind the building.
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