
 

Zaproszenie  

Degus t ac j e  W h iskyBre ak  
Degustac je  wh isky  organ izowane przez   

por ta l  www.wh iskymywi fe .p l

Degustacje WhiskyBreak

Whisky

Podczas spotkania zapewniamy  
5 różnorodnych whisky wybranych  
w taki sposób, aby można było dobrze 
zobaczyć różnice w smakach  
i aromatach pomiędzy nimi. 

Każda degustacja ma swój temat  
i whisky będą dobrane pod względem 
tematycznym. Whisky na naszych 
spotkaniach nie powtarzają się. 

Przebieg degustacji

Spotkanie ma luźny charakter, więc nie 
będzie zbyt długich wywodów na temat 
produkcji i rodzajów whisky. Zamiast 
tego będzie wprowadzająca 
prezentacja a potem swobodna 
rozmowa. Chcemy jednak aby 
spotkanie miało charakter edukacyjny, 
więc o każdej wybranej whisky chwilę 
opowiemy. Chętnie odpowiemy na 
pytania o whisky - rodzajach, rynku, 
inwestycjach. 

Dla kogo?

Dla osób, które w tym pędzącym 
świecie, w środku tygodnia chcą i mogą 
sobie pozwolić na chwilę wytchnienia w 
doborowym towarzystwie. Poziom 
zaawansowania w kontekście whisky 
nie jest istotny - zapraszamy osoby 
początkujące oraz koneserów. Whisky, 
które proponujemy są albo stosunkowo 
unikalne, albo są nowościami na rynku 
więc każdy znajdzie coś dla siebie. 

Networking 

Zakładamy, że przypadkowi ludzie 
whisky nie degustuję więc zawsze 
przeznaczamy chwilę na tzw. element 
networkingowy, aby można było 
zapoznać nowe ciekawe osoby. Można 
ze sobą wziąć wizytówki. 

Więcej szczegółów na 
www.whiskymywife.pl 

Wieczór  w doborowym towarzystwie .

http://www.whiskymywife.pl
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Koszt uczestnictwa w degustacji WhiskyBreak wynosi 200 zł od osoby.  
Przy zgłoszeniu i opłaceniu udziału w trzech degustacjach koszt wynosi 450 zł.

Dokonywanie zgłoszeń: Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie mailowo na 
adres grzegorz@whiskymywife.pl i daniel@whiskymywife.pl Wszystkie 
zgłoszenia zostaną przez nas potwierdzone mailowo. Uwaga, liczba miejsc jest 
ograniczona więc sugerujemy jak najwcześniejsze dokonywanie zgłoszeń.  
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 604 288 171. 

Miejsce degustacji: Degustacje odbywają się w Pure Sky Club, 
ul. Emilii Plater 59, Warszawie. Biurowiec Złote Tarasy, 22 piętro. 

Partnerem degustacji jest „M&P Alkohole i Wina Świata”, www.wina-mp.pl

Więcej szczegółów na stronie www.whiskymywife.pl

Degustacja: Whisky Świata 	 	         
piątek 25.09.2015 r., godz.: 20.00

Degustacja: Whisky Kolekcjonerska 	          
środa 09.12.2015 r., godz.: 19.00

Degustacja: Odkrywamy Szkocję      	        
piątek 23.10.2015 r., godz.: 20.00

Zasady uczestnictwa oraz dokonywanie zgłoszeń

Podczas degustacji Whisky Świata 
spróbujemy whisky z uznanych już krajów 
na tym rynku krajów takich jak Japonia  
i Tajwan. Spróbujemy whisky z zupełnie 
nowego kierunku jakim jest Islandia. 
FLOKI to whisky z Islandii, która od 
stycznia 2015 debiutuje w Europie. 
Powinniśmy spróbować ubogiego brata 
szkockiej whisky, czyli whisky irlandzkiej.
Piąta whisky to będzie niespodzianka, 
również z poza Szkocji. 

Czy nowe kraje są w stanie zagrozić 
prymatowi Whisky Szkockiej  
i Japońskiej? Czego możemy się 
spodziewać w przyszłości? Podczas 
spotkania podyskutujemy na te właśnie 
tematy. 

Podczas gdy jedni degustują whisky, 
inni starają się ją kolekcjonować.  
Czy można te dwie kwestie pogodzić? 

Podczas spotkania opowiemy  
o kolekcjonowaniu whisky zarówno pod 
względem „jakościowym” czyli 
degustacyjnym jak i od strony 
inwestycyjnej. Pokażemy jaką my whisky 
kolekcjonujemy i degustujemy. 

W grudniu 2015 jako portal whiskymywife 
będziemy obchodzili nasze nieformalne 
drugie urodziny więc odnośnie tej 
degustacji mogę jedynie zapewnić, że 
whisky będzie bardzo dobra lub bardzo 
ciekawa oraz będzie się wpisywać w temat 
spotkania. 

WhiskyTour 2015 to nasz kolejny wyjazd 
do Szkocji podczas którego odwiedziliśmy 
m. in. destylarnię Glengoyne, Tobermory 
na wyspie Mull, Benriach i wiele innych. 

Podczas spotkania opowiemy  
o najciekawszych przygodach, wizytach  
w destylarnie oraz pokażemy nagrane i nie 
ocenzurowane filmy z wyjazdów. 

Będziemy degustowali whisky  
z destylarni, w których byliśmy oraz …  
z tych do których planujemy wyjechać. 
Opowiemy o naszych planach 
wyjazdowych do Szkocji w 2016 roku. 

Zapraszamy gdyż:  
Szkocja jest piękna a whisky pyszna. 
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