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Na horizontu vinařské obce Rakvice se tyčí nová stavba  Vinařský dům Dominant, který leží v překrásném 

prostředí Jižní Moravy mezi vinohrady. Poloha vinařského domu je přímo určená pro výlety v Lednicko-

Valtickém areálu a CHKO Pálava a to na kole nebo pěšky. Oblast je proslulá vinařskou kulturou… 
 

 

 

Příplatek za jednolůžkový pokoj + 400,- Kč/pobyt  

Dítě do 2,9 let / bez nároku na lůžko/ZDARMA  

Dítě od 3 - 11,9 let s polopenzí = pobyt na 2 noci za 1 350,- Kč a pobyt na 5 nocí za 1 400,- Kč  

Příplatek za menšího domácího mazlíčka + 400,- Kč/pobyt  

 

Zvýhodněná cena   platí při  platbě zálohy 1 000,- Kč/os/bank. převodem a zaslání přihlášky do 28. 2. 2019 

cvičitelce, doplatek na místě v hotovosti /nelze platit pl. kartou/ při příjezdu v penzionu !!!  

Termíny Pokoj dvoulůžkový 
Cena/os/2 noci/s polopenzí/za pobyt 

Pokoj třílůžkový/čtyřlůžkový 
Cena/os/2 noci/s polopenzí/za pobyt 

3.5. – 5.5.2019 2 250,- Kč (cena do 28.2. 2019) 

2 750 ,- Kč (cena od 1.3.) 

2 250,- Kč (cena do 28.2. 2019) 
 2 750 ,- Kč (cena od 1.3.) 

Termíny Pokoj dvoulůžkový 
Cena/os/5 nocí/ s polopenzí/za pobyt 

Pokoj třílůžkový/čtyřlůžkový 
Cena/os/5 nocí/ s polopenzí/za pobyt 

3.5. – 8.5.2019 3 650,- Kč (cena do 28.2. 2019) 

4 150,- Kč (cena od 1.3.) 

3 650,- Kč (cena do 28.2. 2019) 
4 150,- Kč (cena od 1.3.) 
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Cena zahrnuje: 

• 2 nebo 5  nocí ubytování ve Vinařském domě Dominant v Rakvicích, při plném obsazení pokoje, pokoje 

nemají TV / možno objednat předem na recepci penzionu za příplatek /  

• polopenze = snídaně formou bufetu +  večeře = servírované menu / polévka + výběr ze 2 jídel 

• cvičební program, pod vedením kvalifikovaných cvičitelů Hanky Houžvičkové + Anety Křenové + 

Milana Houžvičky (bodystyling, power joga, mix aerobik, pilates, kruhový a Intervalový trénink +Tabata 

trénink), cvičíme před snídaní a před večeří 

• DPH + pronájem místnosti na cvičení, parkování, Wi-Fi připojení k internetu, úschovna kol 

• ubytování od  pátku od  13,00  hod. , opuštění pokoje do 11,30 hod (nebo později = individuální dohoda s 

recepcí) 

 

 

Cena nezahrnuje:  

• zdravotní a úrazové pojištění, dopravu  

• místní poplatek 10,- Kč/noc/dosp. os./ splatný v penzionu při příjezdu /v hotovosti/ 

• masáže, které bude v penzionu provádět skvělý masér p. Ing. Oldřich Štěp/ na pokoji č. 28 

• sobotní večerní degustaci vín / 6 vzorků vína + chléb / z vinařství Víno Rakvice s.r.o., spojenou 

s prohlídkou historických vinných sklepů  

http://www.vinarsky-dum-dominant.cz/vino-rakvice.php  / cena degustace 120,- Kč/os/  

 

 

 

Dvoupatrové sklepní prostory 

V unikátních sklepních prostorách, přímo pod penzionem se nachází historický sklep, ten patří bezesporu k těm 

nejkrásnějším vinným sklepům, které kdy byly na Jižní Moravě postaveny. Právě tyto sklepní prostory jsou 

ideálním místem pro večerní pohoštění, ale i zábavu. Nikde jinde také nebudete mít jedinečnou příležitost 

nahlédnout do sklepních prostor, procházet se sklepními chodbami a obdivovat krásu starých vinných sudů, archiv 

či ležácký sklep, které byly nově vybudovaných v období 2009-2012.  

 

 

 

Informace o možných cyklo a pěších výletech v okolí: 

 

http://www.cyklo-jizni-morava.cz/chko-palava 

 

https://www.jizni-morava.cz/objekt/31773-chko-palava 

 

 

 

 

 

Informace o vybavení vinařského domu Dominant: 

 

www.vinarskydumdominant.cz 

 

facebook/VinarskyDumDominantRakvice       staňte se  fanoušky 😊 
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Jídelní lístek/ Vinařský dům Dominant   

   

Pátek  -  3.5. 2019 - večeře   

Polévka -  Lehký zeleninový vývar s vaječnou 
mlhou   

1.  Masové rizoto sypané moravským sýrem,okur. 200g 

2. Zeleninové tagliatelle  200g 

Sobota - 4.5. 2019 - snídaně    

Formou švédských stolů - sladké, slané, ovoce,   

zelenina, jogurt, jam, pomazánky,paštiky,sýr,  

vajíčka….... Káva,čaj, džusy   

Sobota - večeře    

Polévka - Brolkolicová s krutonky    

1. Vepřový flamendr s rýží 200g 

2. Plněná tortila,grilovanou zeleninou,tofu a tzatziky 1ks 

Neděle - 5.5. 2019 - snídaně    

viz. výše   

Neděle - večeře    

Polévka - Masový vývar s játrovými knedlíčky,nudle   

1. Plněná masová roláda, bramborová kaše  200g 

2. Cizrnové placky na salátu a rajčatech s 
dresingem   

Pondělí - 6.5. 2019 - snídaně    

viz. výše    

Pondělí - večeře   

Polévka - Hlohovecká kyselica    

1. Lasagne s masovým ragů a sýrem 200g 

2. Zeleninový salát s kuřecími krutonky 200g 

Úterý - 7.5. 2019 - snídaně    

viz. výše   

Úterý - večeře   

Polévka - Rajská s těstovinou    

1. Kuřecí gril steak s restovanýma fazolkama    

2.Svíčková na smetaně,kynutý a houskový knedlík 200g 

Středa - 8.5. 2019 - snídaně    

viz. výše   
Check out do 11:30  hod. - změna po event. 
domluvě předem   

   

 

mailto:houzvickova.hana@seznam.cz

