Pannonhalmi Borvidéki Bor-Promóciós Kft.
A Pannonhalmi Borvidékért nem csak a Pannonhalmi borvidéken!

Pannonhalmi Borvidéki Bortúrák
„Szurdik és Vaskapu túra Nyúlon” (1 éjszakás csomag)
1. nap:
13.00 óra Érkezés a Szél Fiai Fogadóhoz, szobák átvétele
13.30 óra Sétatúra a Hangyál Pincéhez
14.00 óra Hangyál Pince – 6 boros kommentált borkóstoló pogácsával
16.00 óra Séta a Cseri Pincéhez
16.30 óra Cseri Pincészet – látogatás és 5 boros kommentált borkóstoló borkorcsolyával
18.20 óra Séta vissza a Szél Fiai Fogadó és Celláriumhoz
19.00 óra Szél Fiai Fogadó és Cellárium - 5 boros kóstoló almával, sajttal és langallóval, majd 3
fogásos menüvacsora
21.00 óra szabadprogram, szállás a fogadóban

2. nap:
09.00 óra Reggeli a Szél Fiai Fogadóban
09.30 óra Szobák és kulcsok átadása
… és hogy Pannonhalma sem maradjon ki...
10.00 óra ”Audio-guide” látogatás a Pannonhalmi
Főapátságban (opcionális)
11.00 óra Arborétumi séta vezetéssel vagy egyénileg
(opcionális)
12.00 óra Gyógynövénykerti látogatás, vezetéssel vagy egyénileg (opcionális)
13.00 óra HEFTER Üveggaléria és Stúdió megtekintése (opcionális)
14.00 óra Apátsági Major Látogató Központ megtekintése – „Pannónia szőlőskertje” borászati
kiállítás, a Főapátság műgyűjteménye, időszaki kiállítás (opcionális)…
… majd sütemény és kávé a Pausa Apátsági Kávéházban!

CSOMAGÁR
A fenti programcsomag igénybevétele írásos regisztrációhoz és a részvételi díj előzetes
fizetéséhez kötött. Az egyes csomagok igénybevételéhez szükséges legalacsonyabb
létszám 8 fő.
A ” Szurdik és Vaskapu túra Nyúlon” programcsomag díja: 26.000,- Ft/fő
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RÉSZTVEVŐ PINCÉSZETEK
Hangyál Pincészet
Borvidékünk hegybírójának pincészete.
A család 7 hektár saját ültetvényen gazdálkodik,
kis lépésekben újabb és újabb korszerű, alacsony
kordonos szőlőterületeket telepítve.
Az új és régi szőlőkben kis tőketerhelés mellett a
fajtától függően késői szüreteléssel dolgoznak.
Az elkészült borokat a pincéből végső
fogyasztóknak értékesítik és itt történik a kóstolás
is.
Az ide érkező vendégek megismerhetik a nyúli
emberek vendégszeretetét és a borhoz való
kötödésüket.
www.hangyal.hu
Cseri Pincészet
A Cseri Pincészet a Pannonhalmi Borvidék
legfiatalabb borászata, új ültetvényekkel és
ültetvényszerkezettel. A Borvidék egyetlen családi
pincészete, amely kizárólag palackos borokat
értékesít.
Jelentős
hozamkorlátozás
mellett,
kíméletes
feldolgozással, reduktív technológiával és hordós
érleléssel készítik palackozott boraikat.
Termőterület: 10 hektár.
www.cseripince.hu
Szél Fiai Fogadó és Cellárium
A Pannonhalmi Borvidék friss fehérborai és zamatos
vörösborainak jó hírét nagyban köszönheti a nyúli dombok
csodálatos fekvésének és a helyi szőlősgazdák
hozzáértésének. E ház "kézmíves", borvidéki versenyeken
különdíjakat, arany- és ezüstérmeket nyert borai
tradicionális
módon,
csak
természetes
anyagok
felhasználásával, kizárólag hordós érleléssel készülnek,
kóstolásuk során a gazda bortörténeti és borkezelési
ismereteket nyújt a vendégeknek.
www.winecellarinn.hu
A jellegében magyar kékfestő hagyományokat őrző tanyasi
étterem feleleveníti a monarchia korából ismert, de
hazánkban már elfeledett ”Heuriger”-ek stílusát, a családi
vendéglátás baráti hangulatát. Nagyanyó konyhájával a
vidéki élet múltbéli nyugodt, békés hangulatát, a régmúlt
íz-világát, a magyar ételek és borok közös harmóniáját
kívánják bemutatni.
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TOVÁBBI PROGRAMLEHETŐSÉGEK
Pannonhalmi Főapátság
A bortúrák kiváló lehetőséget nyújtanak a
Pannonhalmi Főapátság régi és új
látványosságainak meglátogatására is.
Szeretettel ajánljuk kedves Vendégeink
figyelmébe a különböző korok üzenetét
hordozó monostori épületegyüttes, a
levendulalepárló
és
gyógynövényes
bemutatókert, az arborétum valamint az
Apátsági
Major
Látogatóközpont
megtekintését
egyaránt.
Az
idegenvezetők segítségével bemutatott
programok indulási idejéről, árairól és
egyéb részletekről a TriCollis Foglalási
Központ
munkatársai
készséggel
nyújtanak felvilágosítást a következő
elérhetőségeken:
TRICOLLIS FOGLALÁSI KÖZPONT - Cím: H-9090 Pannonhalma, Kosaras-domb.
Tel.: +36/96/570-191 Fax: +36/96/570-192 E-mail: info@osb.hu Web: www.bences.hu

Hefter Üveggaléria & Stúdió
A Hefter Üveggaléria és Múzeum a pannonhalmi
Főapátság közvetlen közelében található. Az állandó és
időszakos kiállítások igényesen és látványosan mutatják
be a legjobb magyar és külföldi kortárs művészek
üvegszobrászati,
üvegfestészeti
és
az
üveghez
kapcsolódó iparművészeti munkáit.
A
galériában
a
színes
ólmozott
üvegablakok
restaurálásáról egy állandó kiállítás is látható. A
pannonhalmi Főapátság, a budavári Mátyás-templom vagy
a budapesti Nemzeti Bank üvegablakainak felújításához
kapcsolódva a látogatók betekintést nyerhetnek egy 1000
éves kézműves mesterség műhelytitkaiba.
Cím: 9090 Pannonhalma, Tóthegy 11/A
Tel.: +36/96470-318 E-mail: info@heftergallery.com Web:
www.heftergallery.com
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BORTÚRA JELENTKEZÉS
A bortúrára jelentkezni a sandor.borbely@borpromo.hu e-mail címre küldött megrendelővel lehet.
Kérjük, megrendelőjében szíveskedjen megadni, az érkezés tervezett dátumát, a létszámot, illetve
hogy kíván-e változtatni az alapcsomagban foglalt étkezéseken.
FIGYELEM! A bortúra csomag igénybevételéhez szükséges legalacsonyabb létszám 8 fő.
FIZETÉS
Írásos megrendelésére visszaigazolást küldünk, amelyben – a résztvevők létszámát és az
étkezésre vonatkozó esetleges egyéni kéréseket figyelembe véve – tájékoztatjuk Önt a fizetendő
végösszegről. Kérjük, szíveskedjen ezt az összeget a Pannonhalmi Borvidéki Bor-Promóciós Kft.
Pannonhalmi Takarékszövetkezetnél vezetett, 59300216-11025612 számú bankszámlájára
átutalni. A jelentkezés véglegesítésére a részvételi díj átutalását követően kerül sor.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Pannonhalmi Borvidéki Bor-Promóciós Kft.,
Telefon: +36 20 566 08 03
E-mail: sandor.borbely@borpromo.hu Web: www.borpromo.hu

Mindenkit nagy szeretettel várunk a Pannonhalmi Borvidéken!
Borbaráti üdvözlettel,
Borbély Sándor
ügyvezető
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