
ENOTURYSTYKA
w Polsce

Epidemia sprawiła, że granice państw 

zostały zamknięte, masowo odwoły-

wano wyjazdy, a linie lotnicze zawie-

szały loty. Wszystko to przełożyło się na 

sposób spędzania wolnego czasu oraz 

nasze zwyczaje związane z podróżami. 

Obecnie poszczególne państwa otwie-

rają się na turystów, jednak wielu z nich 

zwyczajnie obawia się dalszych wyjaz-

dów, podróżowania samolotami – prze-

cież nie dalej jak 3 miesiące temu przez 

lockdown tysiące ludzi miało problemy, 

aby wrócić do kraju. Wszystkie obawy 

mogą być uzasadnione, co jednak nie 

oznacza, że najbliższy rok powinniśmy 

spędzić zamknięci w domach. 

Na pewno wiele osób poszukuje cieka-

wych miejsc do odwiedzenia w Polsce 

– nic dziwnego, nasz kraj jest piękny 

i zróżnicowany geograficznie. Dzięki 

temu można odpoczywać w miejscach, 

które niekiedy nie muszą być nawet 

bardzo odległe od naszych domów. Dla 

osób, które z kolei tęsknią za podróżami 

do zagranicznych winnic, mam dobrą 

wiadomość – w Polsce również jest już 

pokaźna baza winnic wartych odwiedzin. 

Obecnie mamy niemal 300 zarejestro-

wanych producentów wina! Na zwie-

dzenie wszystkich z pewnością mogłoby 

zabraknąć wolnych weekendów, jednak 

warto kierować się pewnym kluczem.

POLSKA TOSKANIA

Jeśli ktoś dalej nie wierzy, jak pięknie 

rozwija się nasze winiarstwo, powinien 

zacząć od obejrzenia filmu Polska Toskania 

(dostępnym bezpłatnie w sieci). To wspa-

niały przewodnik po lubuskim winiarstwie 

– dokument przedstawia producentów, 

ich pasję, a także historię pierwszych zie-

lonogórskich winnic. Zapewniam, że po 

tym seansie każdy zechce na własnej skó-

rze przekonać się, czy rzeczywiście warto 

wybrać się w podróż. Osobom, które nie 

wiedzą, od czego zacząć, polecam śle-

dzić informacje o wydarzeniach winiar-

skich udostępnianych przez EnoPortal.

pl. Jest to serwis, w którym znajdują się 

zawsze aktualne dane o polskich winni-

cach, a także o imprezach organizowa-

nych wokół nich. 

Obecnie niemal w każdy letni weekend 

można wybrać się na event organizowany 

w którejś winnicy. Szczególnie warto zain-

teresować się szlakami winiarskimi, któ-

rych jest aż 8, m.in.: Lubuski Szlak Wina 

i Miodu, Dolnośląski Szlak Piwa i Wina, 

Małopolski Szlak Winny czy Sandomierski 

Szlak Winiarski. Każdy z ośmiu szlaków 

zrzesza od kilkunastu do kilkudziesięciu 

winnic, a w zależności od regionu ma 

zróżnicowaną ofertę dla turystów, mapki 

czy spójne materiały pozwalające lepiej 

poznać daną okolicę. 

// SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POLSCE 
I NA ŚWIECIE NA DOBRE ODMIENIŁA NASZĄ 

RZECZYWISTOŚĆ. UCZYMY SIĘ FUNKCJONOWAĆ 
W NOWYCH WARUNKACH – PRZYSTOSOWAĆ MUSIMY 

NIE TYLKO SWOJĄ CODZIENNOŚĆ, ALE TAKŻE INNE 
SFERY ŻYCIA, JAK CHOĆBY PODRÓŻOWANIE. //Tekst: Anna Musialik

30

S T R E F A  M A N A G E R A



SLOW TRAVEL

Enoturystyka to podróżowanie w ryt-

mie „slow” w czystej postaci. Tutaj nie 

poczujemy się jak turyści, ale jak goście 

odwiedzający gospodarzy. Niemal w każ-

dej winnicy istnieje możliwość zwiedza-

nia winiarni oraz degustacji. Warto tutaj 

zaznaczyć, że pomimo dużej otwarto-

ści ze strony rodzimych winiarzy należy 

uszanować ich rytm pracy i dostoso-

wać się do panujących zasad obowią-

zujących na miejscu. Mam tu na myśli 

przede wszystkim, że zanim udamy się 

na wycieczkę do konkretnej winnicy, 

musimy sprawdzić wcześniej, czy wyma-

gana jest rezerwacja, a także w jakich 

godzinach możemy się umówić. 

W wielu miejscach wygląda to różnie – 

w innych dniach przyjmowane są grupy 

zorganizowane, a w innych klienci indy-

widualni. Ponadto wizyta może nie być 

możliwa w dowolnie wybranym przez nas 

dniu. Zatem aby nasza podróż nie była 

zmarnowana, pamiętajmy, aby z wyprze-

dzeniem skontaktować się bezpośred-

nio z winnicą i ustalić, kiedy możemy 

przyjechać w odwiedziny. Warto cza-

sami zorganizować wycieczkę choćby 

w kilka osób, ponieważ przy większej 

liczbie odwiedzających często ceny za 

zwiedzanie i degustację są niższe. Poza 

tymi podstawowymi aktywnościami 

winnice organizują niekiedy dodatkowe 

atrakcje, jak pikniki, ogniska, kiermasze 

czy koncerty. 

Dodatkowo, przy okazji takiej wizyty 

zwykle możemy spróbować specjałów 

regionu, np. serów zagrodowych, lokal-

nego pieczywa czy wędlin. W zależności 

od miejsca, jeśli tylko jest taka możliwość, 

degustacja win może być również degu-

stacją specjałów regionu. Warto również 

przy rezerwacji dopytać o miejsca, które 

są polecane przez winiarzy – zawsze 

można odwiedzić inne rzemieślnicze pra-

cownie i poznać regionalne wyroby od 

podstaw. Poniżej przedstawiam wybraną 

rekomendację miejsc z pełną ofertą 

noclegowo-degustacyjną.

WINNICA TURNAU

Nie sposób nie wspomnieć o najwięk-

szej winnicy w Polsce, która znajduje 

się w Baniewicach w Zachodniopomor-

skim. Właściciele zaznaczają, że można 

odwiedzić miejsce spontanicznie, aby 

pokrótce porozmawiać o winach produ-

kowanych na miejscu. Jednakże polecam, 

aby umówić się na wycieczkę, która trwa  

2,5 godziny i obejmuje: zwiedzanie upraw, 

winiarni oraz degustację. W zależności 

od rozmiaru grupy mamy do wyboru 

soboty (grupy do 20 osób) lub dni robo-

cze (dla grup powyżej 30 osób). Jeśli 

chcielibyśmy spędzić na miejscu dłuższy 

czas, to Winnica Turnau oferuje własne 

komfortowe noclegi w domu gościn-

nym odległym o 700 m od winiarni. 

Koszt noclegu nie jest wygórowany,  

np. za pokój dwuosobowy zapłacimy 

150 zł za dobę. Warto wybrać się tu 

na dłuższy pobyt, aby móc również 

zwiedzić inne winnice tego regionu, 

np. Winnicę Pałacu Rajkowo, Winnicę 

Emila czy Winnicę Kojder, które znaj-

dują się najbliżej Baniewic. Dodatkowo 

w Winnicy Turnau często organizowane 

są koncerty połączone z degustacją win.

Winnica Turnau

Baniewice 115, 74-110 Banie

Tel. +48 91 307 91 31

WINNICA PŁOCHOCKICH

Wina od Państwa Płochockich są znane 

w całej Polsce i z łatwością można je 

kupić w różnych zakątkach kraju. Win-

nica znajduje się w powiecie sando-

mierskim. Miejsce oferuje możliwość 

zwiedzania w sezonie maj – wrzesień, 

w soboty w godzinach: 15.00 i 17.00. 

Przybyli goście mogą zwiedzić winnicę, 

piwnicę na wina oraz odbyć degusta-

cję win produkowanych w winiarni. 

Winnica Płochockich organizuje rów-

nież degustacje dla klientów indywi-

dualnych oraz grup zorganizowanych. 

Jeśli chcielibyśmy nocować na miejscu,  

to do dyspozycji są pokoje dwuosobowe, 

apartamenty dla dwóch i czerech osób. 

Należy jednak pamiętać, że obiekt 

czynny jest od maja od września. Ceny 

za pokój kształtują się od 170 zł do 320 zł  

za 1 noc, aczkolwiek jeśli planujemy 

pobyt na 2 dni i dłużej, to ceny są już 

niższe. W okolicy Winnicy Płochoc-

kich znajdziemy też inne winnice warte 

odwiedzenia, a jest ich niemało. Najbliżej 

dojedziemy do Winnicy Terra, Winnicy 

Król, a także innych winnic położonych 

na południowym wschodzie regionu. 

Winnica Płochockich 

Daromin 2, 27-612 Wilczyce

dojazd: Google maps: ‚winnica 

daromin’

Barbara Płochocka

tel. 504 012 189

Enoturytyka oferuje poznanie bogactwa 

różnych regionów w Polsce. Z każdym 

rokiem baza noclegowa oraz atrak-

cji w winnicach poszerza się, dzięki 

czemu mamy możliwość nocować 

w miejscach, które zamierzamy zwie-

dzać. Z drugiej strony jest to świetny 

sposób na spędzenie czasu w formie 

jednodniowej wycieczki do konkret-

nej winnicy. Warto samemu poszuki-

wać miejsc, które znajdują się blisko 

naszego miejsca zamieszkania bądź 

takich, które zaciekawiły nas swoją 

ofertą. Może to być początek pięknej 

winiarskiej przygody. 

ANNA MUSIALIK //
Sommelier i manager sprzedaży w Silver Catering

Doświadczona manager, sommelier i szkoleniowiec. Z wykształcenia socjolog, 

jednak od początku swojej drogi zawodowej związana jest z gastronomią, a jej 

największą pasją jest wino. Ukończyła program „Level 3 Award In Wines” w Wine & 

Spirit Education Trust oraz jako członek zasila szeregi Stowarzyszenia Sommelierów 

Polskich. Trener w Międzynarodowej Szkole Sztuki Kulinarnej Ashanti oraz współ-

twórczyni łódzkiego projektu „Winne kobiety”. Zawodowo związana firmą z Silver 

Catering, gdzie między innymi dba o jakość pracy z gośćmi, a także serwis win.
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