
                                                                                                                                                           
 

Почитувани членови на ЗИЗ Тутела 

Во истиот период како и минатата година, и оваа година, на ден 22.06.2019 

година(сабота), со почеток од 10:00 часот, ЗИЗ Тутела и Винарската визба ,,Кралица 

Марија” – Демир Капија, Ве покануваат на вториот еднодневен Пикник “ТУТЕЛА И 

СЕМЕЈСТВОТО - 2” 

Целта на овој настан е членовите на ЗИЗ Тутела, заедно со своите семејства, да 

присуствуваат на заедничко дружење, каде од една страна, нашата иднина (децата) 

преку одредени активности ќе ги запознаеме со областа БЗР и соработниците на 

нивните родители во делот на БЗР, а од друга страна како колеги, ќе поминеме неколку 

часа заедно. 

На настанот ЗИЗ Тутела и Винарската визба ,,Кралица Марија” – Демир Капија, 

организираат заеднички ручек за присутните, на база, “што нарачаш, тоа ќе си платиш”.  

Би напоменале дека на присутните членови кои ќе се пријават во наведениот рок, ќе им 

доставиме дополнителна информација за поволностите кои се договорени со 

Винарската визба ,,Кралица Марија” – Демир Капија, во делот на ручекот, како и 

активностите кои се планирани за присутните на настанот. 

Сите заинтересирани членови за присуство, потребно е да ја пополнат Пријавата и дa ја 

достават на e-mail ziztutela@gmail.com или contact@tutela.org.mk најдоцна до 16:00 

часот на ден 20.06.2019 година. 

ПРЕВОЗОТ Е ВО СОПСТВЕНА РЕЖИЈА НА УЧЕСНИЦИТЕ. 

Сите поволности зависат од бројот на заинтересирани за присуство. 

Дополнителни информации на тел 077 655 998 

ВЕ ОЧЕКУВАМЕ, се гледаме во Винарската визба ,,Кралица Марија” – Демир Капија. 

Поздрав, 

ЗИЗ ТУТЕЛА 

 



                                                                                                                                                           
 

         

Со Крал е Започната… 
Во 1927, откако бил консултиран од кралските експерти дека од сите места на Балканскиот полуостров, 

земјиштето во близина на легендарната клисура “Демир Капија” е најплодно и совршено за одгледување 

на винова лоза, Кралот Александар Караѓорѓевиќ носи одлука да ја изгради својата винарија таму. 

Неговата амбиција била да создаде вино и место со извонреден квалитет, исклучиво за потребите на 

кралскиот дворец. Кралот го именувал имотот “Кралица Марија” по неговата сопруга, Марија 

Караѓорѓевиќ. 

Раните Почетоци 
Меѓу другото кралскиот имот вклучувал болница, црква, детска градинка како и надалеку познатата 

луксузна вила изградена за Кралицата Марија – “Вила Марија”. Во 1928 година, по назначувањето на 

Милош Леовац од Белград за одговорен од страна на кралот, производството започнало. Вино со 

извонреден квалитет било произведувано во подрум со капацитет од 500 000 литри. Тоа било 

ферментирано во четири стаклени базени дизајнирани во Австрија и било чувано во дабови буриња со 

капацитет од 4000 до 6000 литри. Кралското семејство давало се од себе нивниот имот да ги има сите 

потребни услови за да се реализираат големите амбиции. 

Со Посветеност, Приказната Продолжува… 
Речиси еден век подоцна, винарската визба и имотот се во приватна сопственост, реновирани и 

модифицирани за висококвалитетен производ. Идеата е да се искомбинира шармот на минатиот век со 

модерната едноставност. Секој елемент, секоја зграда, секоја капка вино произведено во Кралската 

Винарија Кралица Марија денеска ја претставува историјата, географијата, климата и есенцијалниот 

човечки елемент – перфектен баланс помеѓу моќта и финесата, традицијата и модерноста. 

Нашиот Ресторан 
Во срцето на Македонија, надзираjќи ја легендарната клисура “Демир Капија”, ресторанот ужива 

идилични окруженија. Секој објект во себе содржи слој на значење, убав склоп на идеи и искуства. 

Околната природа, елегантната, удобната и одлично осветлената просторија за јадење, креативната, 

слободната и почитуваната кујна, страста и професионализмот на персоналот, гордо го претставуваат 

угостителството во своите најситни детали. 

Виното 
Визија стара речиси еден век! Винаријата “Кралица Марија” е остварен сон започнат со кралска 

фамилија. Во 1928 година Југословенскиот Крал Александар I Караѓорѓевиќ се посветил на мисијата да 

изгради место каде што ќе се создава вино со извореден квалитет, исклучиво за потребите на кралскиот 

дворец. Еден век подоцна, оваа уникатна визија на Кралот ги обликува сите аспекти на нашата винарија, 

денес, и за генерациите кои доаѓаат! 

“Животот единствено може да се разбере наназад, но мора да се живее нанапред” 
Сорен Киркегард 


