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VINVEST, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş şi
Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi din România au organizat,
în perioada 31 martie – 2 aprilie 2017, cea de-a 14-a ediţie a
Salonului Internaţional de Vinuri VINVEST.
Manifestarea a avut drept scop prezentarea şi promovarea
vinurilor din cele mai prestigioase podgorii din România, dar
şi din ţările vecine, Moldova şi Serbia.

Numeroşi vizitatori au avut prilejul de a degusta soiuri
consacrate, dar şi mai noi, cum ar fi: Cotnari, Hermeziu –
Iaşi, Tohani – Prahova, Minis – Arad, Vincon – Focşani,
Niculitel – Craiova, Varset – Serbia, Sâmbureşti – Olt.
Nu mai puţin de 23 de crame şi-au etalat produsele spre
degustare timp de 3 zile, 31 martie – 02 aprilie a.c. De un
real succes s-au bucurat şi vinurile prezentate de Comuna
Prundeni, pentru colinele drăgăşenene: Casa de Vinuri Iordache
– Dragăşani, Casa de Vinuri Isărescu – Drăgăşani, Crama
Avincis – Dobruşa, Domeniul Drăgaşi (Crama Girueta) –
Prundeni, Crama Ştirbey – Prundeni, Crama Bauer – Drăgăşani,
Domeniile Mennini – Strejeşti, jud. Olt, dar şi Crama Muntean
din zona Oprişor (Mehedinţi).În cadrul sustenabilităţii
proiectului “Drumul Vinului Vâlcean”, prin Centrul de
Informare şi Promovare Turistică Prundeni, care a venit cu
informaţii utile pentru vizitatori şi despre un alt proiect,
”Redescoperă Turismul Monahal Vâlcean”, ambele proiecte
finanţate cu fonduri europene prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului, D.M.I. 5.3 – Promovarea potenţialului
turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul
creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.
Vizitatorilor le-au fost oferite informaţii despre turismul
monahal, dar şi despre cel viticol, spaţii de cazare, trasee,
exprimându-se interesul acestora de a deveni oaspeţi ai
acestor meleaguri.
De altfel, Comuna Prundeni va mai participa anul acesta la

încă cinci Târguri de turism, fiind un adevărat ambasador
activ al turismului, nu numai local, dar şi judeţean.

