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Pannonhalmi Borvidéki Bortúrák 
 
„a Borvidék és Győr” (1 éjszakás csomag) 

 

1. nap: 

14.00 óra Érkezés a Rába Hotelhez, szobák átvétele 

14.30 óra Gyülekező a recepciónál – ’Nem csak 1 fröccs’ idegenvezetéses séta Győr 

belvárosában fröccs és pogácsa kóstolóval 

16.30 óra Indulás a Rába Hotel elől transzferbusszal a Hangyál Pincészethez 

17.00 óra Cseri Pincészet, Nyúl – érdekességek a Pannonhalmi Borvidékről és 5 boros 

borkóstoló pogácsával 

19.00 Indulás vissza Győrbe, a Kisfaludy-

Borbárba 

19.20 Kisfaludy-Borbár - degusztációs 

borvacsora a Pannonhalmi Borvidék boraival, a 

menü a csoporttal történő előzetes egyeztetés 

alapján kerül kialakításra 

21.30 óra séta a Rába Hotelhez 

21.40 óra Szállás a Rába Hotelben 

 

2. nap: 

09.00 óra Reggeli a Rába Hotelben 

10.00 óra Szabadprogram – barangolás Győrben… 

 

CSOMAGÁR 

A fenti programcsomag igénybevétele írásos regisztrációhoz és a részvételi díj előzetes 

fizetéséhez kötött. Az egyes csomagok igénybevételéhez szükséges legalacsonyabb 

létszám 8 fő. 

Az ”a Borvidék és Győr” programcsomag díja: 49.000,- Ft/fő 
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gyeregyorbe.hu 

A győri székhelyű Original Balance Kft. Turisztikai szolgáltatások a 
klasszikus idegenvezetéseken kívül saját, tematikus városnéző 
programok lebonyolítását vállalja. Csobayné Pintér Éva ügyvezető, 
30 éves idegenvezetői tapasztalattal rendelkezik. A cég 2005 óta 
foglalkozik turisztikai szolgáltató tevékenységgel 
Szolgáltatásainkat magyar, német, angol, francia, olasz, orosz, 
szlovák nyelveken tudjuk biztosítani. Idegenvezető partnereinket is 
megtalálja a www.gyeregyorbe.hu oldalon 
 
 
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 
 
 

Kisfaludy-Borbár 
 

                     

„…egy falat élmény egy korty csodával…” “…Valós és igazi belső örömöt érez az a vendéglátó, aki 
a vendég kívánságait teljesítve legjobb tudása szerint kiszolgálva Őt, kiérdemelte a vendég 
feltétlen megelégedését és bizalmát, így a vendég visszatér üzletébe,- nem csak a finom és friss 
ételek és italok, belső atmoszféra és családias hangulat miatt, hanem mindezeken felül a 
házigazda személye miatt is teszi ezt meg! Ez a nem túlzóan zavaró, de figyelmes és tiszteletteljes 
szívből jövő gondoskodás a “vendég – látás” maga, a szó legszorosabb értelmében…” 2012. 
szeptember  Tolvaj Csaba – Házigazda, Chef de Cuisine 
 
www.kisfaludyborbar.hu  

http://www.gyeregyorbe.hu/
http://www.kisfaludyborbar.hu/
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TRANSZFER 
A közlekedést transzferbusz biztosítja, amelynek díja benne 
foglaltatik a csomagárban. 
 
 
 

SZÁLLÁS 
Évszázados hotel barokk 
környezetben – Hotel Rába City 
Center 
A hotel Győr belvárosában, a 
városháza tőszomszédságában, a 
sétálóutca elején található. 
Elhelyezés 2 személyes 
lakosztályban. A csomag 
tartalmazza a büféreggelit, a 

szauna és fitness terem használatát is. 
Cím:9021 Győr, Árpád u. 34.  Telefon: +36 96 889 400 
e-mail: raba.sales@danubiushotels.com  
Web: http://www.danubiushotels.hu/szallodak-gyor/hotel-raba  
 

BORTÚRA JELENTKEZÉS - A bortúrára jelentkezni a sandor.borbely@borpromo.hu e-mail címre 
küldött megrendelővel lehet. 
Kérjük, megrendelőjében szíveskedjen megadni, az érkezés tervezett dátumát és a létszámot is! 

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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