Pannonhalmi Borvidék
Vince napi pincejárás 2015. január 23-25.
Szent Vince elsősorban ünnepének dátuma
(január 22.) következtében lett népszerű,
mint idő meghatározó szent, különösen a
szőlősgazdák körében. Máig sok nyelven
használatos még a régi, sok évszázados
tapasztalaton nyugvó mondás: ,,Ha megcsordul a Vince, tele lesz a pince''. A boros
gazdák a Vince napi időjárásból próbálják
megjósolni a szüret minőségét, mialatt
pincéről pincére járva kóstolgatják az új
borokat, étvágyukat ínycsiklandó étkekkel
csillapítják és Isten áldását kérik a szőlőkre.
A hagyomány része még a Vince napi
vesszővágás. A Vince napkor levágott
szőlővesszőt vízbe teszik és a hajtások
számából. erősségéből próbálnak következtetni a várható termés minőségére..
Vince nap apropóján újra pincejárást szervezünk a Pannonhalmi Borvidéken!
Január 23. és 25. között a borvidék meghatározó borászai, borászatai várják szeretettel
a borkedvelő közönséget! A pénteket tekinthetjük belevetésnek, a vasárnapot
levezetésnek!
Természetesen a borvidéki buszjárat sem marad el. Szombaton a győri Hotel Famulustól
2 óránként induló buszok biztosítják a ’jogosítványkímélő’ utazást pincéről pincére!
Január 23-i (pénteki) program kínálat
Győrújbarát, Ács György
Pincészete

előzetes időpont egyeztetés alapján várják a látogatókat

Győrújbarát, Deé Családi
Pincészet

16 és 19 óra között várnak minden kedves borkedvelőt!

Győrújbarát - Aranypatkó
Fogadó, Panzió és Étterem

a Vince napi pincejárás ideje alatt kiváló ételekkel, borvidéki borokkal
és az Ala-carte ételek árából 20% kedvezménnyel várják a
látogatókat, érkezéskor mondja a következő mondókát: „Ha
megcsordul Vince, tele lesz a pince”; 18 órától Deé borkóstoló, mellé
5 fogásos zenés borvacsora, majd élőzenés est tangóharmonikával, ár
6.800ft/fő – részletek, foglalás www aranypatkofogado.hu

Győrújbarát, Babarczi
Szőlőbirtok

pénteken nem tartanak nyitva

Nyúl, Cseri Pincészet

Rajnai Rizlingek kóstolója és forró svájci sajtfondue. Regisztrációhoz
kötött! Részvételi díj 3.500Ft/fő; kezdési időpont 18.30

Pannonhalmi Apátsági
Pincészet
Pázmándfalu, Huszár
Pincészet

szakvezetett látogatás, majd 3-boros
1 900 Ft
kommentált kóstoló pogácsával
szakvezetett látogatás, majd 5-boros
2 900 Ft
kommentált kóstoló pogácsával

Borkóstoló
időpontok: 11.30.;
13.30.; 15.30.;
17.30.

előzetes időpont egyeztetés alapján várják a látogatókat

További felvilágosítás, jelentkezés, előrendelés:
E-mail: sandor.borbely@borpromo.hu
Web: www.borpromo.hu
Telefon: 06 20 566 08 03

Pannonhalmi Borvidék
Vince napi pincejárás 2015. január 23-25.
Borvidéki buszjárat menetrend január 24., szombat
1. járat

2. járat

3. járat

4. járat

5. járat

Győr, Hotel
Famulus

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

Győr, Hotel
Rába

12.10

14.10

16.10

18.10

20.10

Győrújbarát,
Ács György
Pincészete

busz érkezés
12.40; borkóstoló
12.45 - 14.35

busz érkezés
14.40; borkóstoló
14.45 - 16.35

busz érkezés
16.40; borkóstoló
16.45 - 18.35

busz érkezés
busz érkezés
18.40; borkóstoló
20.40
18.45 - 20.35

Győrújbarát,
Deé Családi
Pincészet, illetve
szőlőbirtok

busz érkezés
12.45 a
szőlőbirtokhoz

busz érkezés
14.45 a
szőlőbirtokhoz

busz érkezés
16.45; borkóstoló
16.50 - 18.40

busz érkezés
busz érkezés
18.45; borkóstoló
21.45
18.50 - 20.40

Győrújbarát,
Babarczi
Szőlőbirtok

busz érkezés
12.50; borkóstoló
12.55 - 14.45

busz érkezés
14.50; borkóstoló
14.55 - 16.45

busz érkezés
16.50; borkóstoló
16.55 - 18.45

busz érkezés
busz érkezés
18.50; borkóstoló
20.50
18.55 - 20.45

Nyúl, Cseri
Pincészet

busz érkezés
13.10; borkóstoló
13.15 - 15.05

busz érkezés
15.10; borkóstoló
15.15 - 17.05

busz érkezés
17.10; borkóstoló
17.15 - 19.05

busz érkezés
busz érkezés
19.10; borkóstoló
21.10
19.15 - 21.05
busz érkezés
21.25
/borvacsora
vendégek
visszaszállítása Győrbe
igény szerint/

VIATOR Étterem
és Borbár

busz érkezés
13.25; 14 órakor
túrázás a
Széldomb dűlőbe

busz érkezés
15.25

busz érkezés
17.25; kommentált
borvacsora a
Pannonhalmi
Apátsági
Pincészet boraival

Pázmándfalu,
Huszár
Pincészet

busz érkezés
13.30; borkóstoló
13.35 - 15.25

busz érkezés
15.30; borkóstoló
15.35 - 17.25

busz érkezés
17.30; borkóstoló
17.35 - 19.25

busz érkezés
19.25;

busz érkezés
busz érkezés
19.30; borkóstoló
21.30
19.35 - 21.25

Győr, Hotel
Famulus

22.00

Győr, Hotel
Rába

22.10

A buszjáratra az első felszálláskor az utaskísérőknél készpénzben kell a napijegyet megváltani, amelyek
bármely megállóban való fel- vagy leszállásra jogosít a nap folyamán. Ára 2.000.-Ft/fő.
A borvidéki buszjárat igénybevételének feltétele az előzetes regisztráció! Kérjük, küldjék el
regisztrációjukat az alábbi elérhetőségek egyikére:
e-mail sandor.borbely@borpromo.hu
tel: 20/566 08 03

További felvilágosítás, jelentkezés, előrendelés:
E-mail: sandor.borbely@borpromo.hu
Web: www.borpromo.hu
Telefon: 06 20 566 08 03

Pannonhalmi Borvidék
Vince napi pincejárás 2015. január 23-25.
Január 24-i (szombati) program kínálat
Tartalom

Ár/fő

gyermek, sofőrjegy vagy helyette kérhető 1 palack tetszés szerint
választható bor

900 Ft

5 boros kommentált kóstoló, friss pogácsa borválasztóval; 1
kupica törkölypálinka a pincészet ajándéka

1 900 Ft

Sofőrjegy' - semmi alkohol, de minden más :-)

1 350 Ft

5 boros kommentált kóstoló zsíros kenyér borválasztóval

1 900 Ft

10 boros kommentált kóstoló zsíros kenyér borválasztóval

2 900 Ft

Hely
Ács György
Pincészete Győrújbarát

Deé Családi
Pincészet Győrújbarát

12.45, 14.45,
16.45, 18.45

16.50, 18.50

Vince-vessző metszés - gyalogos indulás a szőlőbe az Óvoda u. 12-ből 12 és 14 órakor; a
borvidéki buszjárat a Deé Pincészet helyett a szőlő ültetvénynél (Kossuth u. eleje) áll meg,
így a busszal érkezők is csatlakozhatnak. A programon való részvétel díjtalan, de
regisztrációhoz kötött. Lélek melegítőről a Deé Pincészet gondoskodik!

Aranypatkó Fogadó,
Panzió és Étterem Győrújbarát
Babarczi
Szőlőbirtok Győrújbarát

Időpontok

a Vince napi pincejárás ideje alatt kiváló ételekkel, borvidéki borokkal és az Ala-carte
ételek árából 20% kedvezménnyel várják a látogatókat, érkezéskor mondja a
következő mondókát: „Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince”
gyermek, sofőr jegy

900 Ft

5 boros kommentált kóstoló, zsíros kenyérrel

1 900 Ft

5 boros kommentált kóstoló, paraszttál étvágyoltóval

2 900 Ft

12.55, 14.55,
16.55, 18.55

este 19 órától zenés-táncos mulatság magyar és világslágerekkel
Cseri
Pincészet Nyúl
Pannonhalmi
Apátsági
Pincészet VIATOR
Apátsági
Étterem és
Borbár

Huszár
Pincészet Pázmándfalu

gyermek, sofőr jegy

900 Ft

5 boros kommentált kóstoló (benne Archeus - Győr Város Bora)

1 900 Ft

5 boros kommentált kóstoló (benne Archeus), kóstolótállal

2 900 Ft

13.15, 15.15,
17.15, 19.15

Pálinka és friss pogácsa kínálása az étterem teraszán; 14 órakor túrázás Pottyondy Ákos
vezetésével a Széldomb dűlőbe; 15 órakor érkezés a Széldomb dűlőbe, zsoltár éneklés és
áldás Hortobágyi T. Cirill perjellel, tőkék szentelt újborral történő meghintése Liptai Zsolt
borásszal, szőlőmetszés Drozdík Attila szőlésszel, majd forraltborozás - a programon való
részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött! 17 órakor visszaérkezés a VIATOR-hoz
kommentált borvacsora az Apátsági Pincészet boraival
részletes menü ajánlat - www.viator.co.hu

11 900 Ft

gyermek, sofőr jegy

900 Ft

5 boros kommentált kóstoló zsíros kenyér borválasztóval

1 900 Ft

5 boros kommentált kóstoló, téli finomságokkal

2 900 Ft

Időjárástól függően lovas-szán, lovas-kocsi túra a környező
dombokon (17.30-ig)

500 Ft

17.30

13.35, 15.35,
17.35, 19.35

melegedő forraltborozás a pince melletti máglyánál, Vince-vessző vágás, 19 órakor „Vince
napi vigadalom” zenés-táncos est (borkóstoló téli finomságokkal – előzetes regisztráció!)

További felvilágosítás, jelentkezés, előrendelés:
E-mail: sandor.borbely@borpromo.hu
Web: www.borpromo.hu
Telefon: 06 20 566 08 03

Pannonhalmi Borvidék
Vince napi pincejárás 2015. január 23-25.
Január 25-i (vasárnapi) program kínálat
Győrújbarát, Ács György
Pincészete

előzetes időpont egyeztetés alapján várják a látogatókat

Győrújbarát, Deé Családi
Pincészet

előre egyeztetett időpontban borvásárlási lehetőség

Győrújbarát - Aranypatkó
Fogadó, Panzió és Étterem

a Vince napi pincejárás ideje alatt kiváló ételekkel, borvidéki borokkal
és az Ala-carte ételek árából 20% kedvezménnyel várják a
látogatókat, érkezéskor mondja a következő mondókát: „Ha
megcsordul Vince, tele lesz a pince”

Győrújbarát, Babarczi
Szőlőbirtok

vasárnap nem tartanak nyitva

Nyúl, Cseri Pincészet

Pannonhalmi Apátsági
Pincészet
Pázmándfalu, Huszár
Pincészet

5 boros kommentált kóstoló (benne
Archeus, Győr Város Bora 2014)

1 900 Ft

5 boros kommentált kóstoló (benne
Archeus) kóstolótállal

2 900 Ft

szakvezetett látogatás, majd 3-boros
1 900 Ft
kommentált kóstoló pogácsával
szakvezetett látogatás, majd 5-boros
2 900 Ft
kommentált kóstoló pogácsával

Borkóstoló
időpontok: 13.15,
15.15, 17.15
Borkóstoló
időpontok: 11.30,
13.30, 15.30, 17.30.

előzetes időpont egyeztetés alapján várják a látogatókat

JELENTKEZÉS
Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy a pincelátogatás és borkóstolás illetve a speciális
programokon való részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött, hogy minden érintett az Önök
igényeinek megfelelően készülhessen fel!
A regisztrációhoz, további információkhoz szükséges elérhetőségek:
E-mail: sandor.borbely@borpromo.hu Telefon: 20/566 08 03
FIZETÉS
A bejelentkezéskor igényelt szolgáltatások díja a mindenkori szolgáltatónál a helyszínen
fizetendő! Kérjük figyelembe venni, hogy egyes pincészetek csak készpénzt tudnak elfogadni!

Mindenkit nagy szeretettel várunk a Pannonhalmi Borvidéken!

További felvilágosítás, jelentkezés, előrendelés:
E-mail: sandor.borbely@borpromo.hu
Web: www.borpromo.hu
Telefon: 06 20 566 08 03

