Üdvözöljük a feldobó élmények világában!

Klub

Tartalom

A Bor Világa ajándékának programajánlatából saját
maga választhatja ki azt az élményt, amelyre a legjobban
vágyik. Sokszínű és minőségi szolgáltatásokat nyújtó
partnereket válogattunk össze Önnek. Csak választani
kell a katalógus alapján a 50 borprogram közül - nem
lesz könnyű! - és nem marad más hátra, mint élvezni a
felejthetetlen élmény minden pillanatát!

A

magyar bor napjainkra újra méltó helyre került: a csúcsra. Nemzetközi borversenyek
rangos és elismert résztvevőiként vöröseink, fehéreink és persze utánozhatatlan aszúink
hírét viszik nagy múltú és reményteli borvidékeinknek. Legyen hát részese Ön is ébredő
borkultúránknak, barangoljon a nagy borrégiók pincészeteinek szőlőseiben, ismerje meg a
bor gasztronómiát, vegyen részt profi bor kurzusokon vagy egyszerűen tanulja meg élvezni
azt az élményt, amelyet egy-egy muzeális bor nyújthat. Programjainkat Bacchus segítségével
válogattuk, aki Önt is szívesen karon fogja!

A Feldobox csapat

Hogyan működik a Feldobox ajándék?
1

Válasszon egy
programot.

2

Foglalja le
a partnernél.

3

A helyszínen adja
át a kupont.

4

Élvezze a feldobó
élményt!

A részletes felhasználási feltételek a katalógus 62. oldalán, és az Élménykupon hátoldalán olvashatók.
A túlzott alkoholfogyasztás veszélyes lehet az egészségre. Inkább a minőséget keresse, és ne a mennyiséget.
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Az utalvány felhasználása után vissza
fogja kapni a hozzá tartozó kártyát.
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A kártya számos kedvezményt biztosít
Önnek a jövőben:
Programokra saját magának

-10-15%

-50%

Ajándék vásárláskor

Ingyenes házhozszállítás
8% árengedmény

Bővebb információ és kedvezményes programok listája honlapunkon a Feldobox Klub
03
menüpont alatt. A Klub előnyei magánszemélyeknek szólnak.

L’Enoteca Borbár

Elérhetőség:
L’Enoteca Borbár

Cím:		
		

Honlap:

1056 Budapest,
Belgrád rkp. 13.

www.facebook.com/lenoteca.borbar
Telefon: 1/486-1665
E-mail: info@toscana.hu,
		reservation@toscana.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

2 főre olaszos falatok (focaccia, olasz vegyes ízelítőtál,
paradicsomos bruschetta, profitteroles/ tiramisu) üdvözlőitallal
+ 4 tételes prémium magyar borkóstoló (1 dl/fő/bor) fehér, rosé
és vörös borokkal.

vagy
2 főre olaszos falatok (focaccia, insalata caprese, ribeye steak
rukkolával, parmezán forgáccsal, profitteroles/ tiramisu) + 1
palack prémium magyar/olasz bor.

vagy

A

ki szereti a bort – és ugyan ki ne szeretné-, annak a borkóstolás mindig kiváló
programnak ígérkezik. Megunni ugyan nem lehet, de érdemes minden alkalmat
egyedivé tenni. A L’Enoteca Borbár kínálatát megkóstolva valóban különleges

programnak nézhetünk elébe. Több mint 300 fajta kiváló magyar és olasz borból
válogatták az összeállítást, és a bor mellé oly fontos ételkísérők tekintetében is
pompásak a kilátások.
A borbár rusztikus belső tere harmonizál az étterem, a Trattoria Toscana enteriőrével, s

2 főre 4 tételes ízelítő menüsor 4 borral (1 dl/fő/bor).
Az alábbi 2 menü közül egy választható:
- Menü 1: focaccia, fekete kagyló tengerész módon, tengeri
halfilé édesköménnyel, valamint profitteroles/ tiramisu.
- Menü 2: focaccia, insalata caprese, vaddisznósült
borsmártással és sajttál.
A menü tartalma és a választható borok évszakonként
változhatnak. Az aktuális kínálat megtekinthető a Feldobox
honlapján.

Elhelyezkedés/megközelítés:
Az Erzsébet-híd és a Szabadság-híd
között, a rakparton, a Trattoria Toscana
Étterem mellett. A 2-es villamos
Március 15. téri megállójától 2 perc
sétára.

¥ Hasznos információk:
 Asztalfoglalás szükséges 48 órával érkezés előtt.
 Borkóstolás csak 18 éven felülieknek.

¥ Nyitva tartás:
Minden nap: 12:00-24:00

innen érkeznek a borkorcsolyák is: hamisítatlan olasz csipegetnivalók, sonkák, kolbászok,
szalámik – hogy csak néhányat említsünk. Aki borvacsorán kíván részt venni, az étterem
különlegességeit fogyaszthatja, prémium borral kiegészítve. Kiváló, tiszta ízek, mély borok,
mediterrán hangulat. Jó programnak ígérkezik.
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Andante Borpatika

Elérhetőség:
Andante Borpatika

Cím:		

1011 Budapest,
Bem rakpart 2.
Honlap: www.andante-borpatika.hu
Telefon: 30/415-2677
E-mail: mail@andante-borpatika.hu
		

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

2 fő részére szóló 6 tételes borkóstoló csomag választható
témában, továbbá 1-1 hidegtál.
A kóstoló mennyisége minden esetben 0,7 dl/ fő/ tétel.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes bejelentkezés szükséges.
 Borkóstolás csak 18 éven felülieknek.
 A parkolás az utcán lehetséges.
 Kültéri asztalok.
 WiFi.
 Borvásárlási lehetőség a helyszínen.

Elhelyezkedés/megközelítés:
A 19 és 41-es villamosokkal a Halász
utcáig, vagy a 16 és 105-ös buszokkal
a Clark Ádám térig. Mindkét
megállótól 3 perc sétára található.

¥ Nyitva tartás:

E

gy pohár jó bor igazi kikapcsolódás, ezért fontos, hogy megfelelő környezetben,

Hétfő - Szombat: 12:00-23:00
Vasárnap: 17:00-23:00

jó társaságban fogyasszuk. Ezért is merjük bátran ajánlani azt a Lánchíd lábánál
létrejött elegáns, hangulatos helyet, melyet tulajdonosai Andante Borpatika névre

kereszteltek. Borunkat kortyolva esténként a város fényeiben, a Lánchídban és a Dunában
gyönyörködhetünk. A hely kínálata az összes magyar borrégió nedűit tartalmazza, s a
vendéglátók természetesen a kísérőket is mindig az italokhoz igazítják. A hangulatot a mindig
elegáns elrendezés, a profi személyzet, a csodás panoráma, valamint a rendszeres kulturális
rendezvények, borkóstolók emelik. A tulajdonosok vallják, hogy a jó bor művészet, amely az
irodalomhoz vagy a zenéhez hasonlatos, ezért is látnak vendégül kiváló előadókat a pódiumon.
Ha pompás falatok kíséretében, jó társaságban, pazar látványban gyönyörködve kíván jobbnál
jobb borokat kóstolni, önnek az Andante Borpatikában a helye.
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CultiVini Borgaléria

Elérhetőség:
CultiVini Borgaléria

Cím:		

1052 Budapest,
Párizsi utca 4.
Honlap: www.cultivini.hu
Telefon: 1/235-0230
E-mail: reservations@cultivini.com
		

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

2 fő részére szóló Alap borkóstoló csomag, valamint 1-1 sajt-,
és sonkatál.

vagy
3 fő részére szóló Baráti borkóstoló csomag.
A kóstolási mennyiség a kiválasztott borok fajtájától függ.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes bejelentkezés szükséges.
 Borkóstolás csak 18 éven felülieknek.
 A parkolás az utcán lehetséges.
 WiFi.
 Borvásárlási lehetőség a helyszínen.

H

a valóban érdeklik a borok, és szeretne megismerkedni néhány olyan különleges nedűvel,
amelyek talán kedvenc boraiként kapnak helyet vinotékájában, a következő programot
önnek ajánljuk. Létezik egy olyan exkluzív hely, ahol a borkóstolás és a high-tech kéz a

Elhelyezkedés/megközelítés:
M3-as metróval, vagy az 5, 7, 8E, 108E,
110, 112, 133E, 178 jelzésű buszokkal
a Ferenciek teréig, ahonnan 3 perc
sétára található.

¥ Nyitva tartás:
Hétfő: Zárva
Kedd - Csütörtök: 11:00-21:00
Péntek - Szombat: 12:00-22:00
Vasárnap: 11:00-21:00

kézben jár, ám a vendég mégis meghitt környezetben élheti át annak minden izgalmát és békéjét.
A CultiVini újfajta kóstolási élményt nyújt, ahol a tökéletes minőségről és mennyiségről kóstoltató
gépek, a helyes választásról pedig borszakértők gondoskodnak. Ezen a helyen mindennapi
eseménynek számít, hogy a vendég a több mint 150 féle, kizárólag prémium kategóriás bor
között, az egyedi kóstolási sor összeállítását követően rátalál arra a zamatra és aromára, amelyet
egész életében keresett. A tabletek és a szakértő munkatársak mindenben professzionális
szolgáltatást nyújtanak a látogatónak, a kóstoltató gépek pedig heteken át garantálják a borok
tökéletes minőségét. A kutatás mellé természetesen kiváló kísérő falatok is járnak.
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KisBécs

Elérhetőség:
KisBécs

Cím:		

1126 Budapest,		
Németvölgyi út 36-38.
Honlap: www.ausztriaborai.hu
Telefon: 30/577-0706
E-mail: info@kisbecs.hu
		

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

2 fő részére szóló 4 tételes Zöldveltelini és Rajnai Rizling
kóstoló sor. A kóstolt mennyiség 1dl/fő/tételt jelent, továbbá a
kóstoló sor mellé jár egy 2 személyes osztrák sonka-, sajttál.
A vendégek szabadon választhatnak még 1-1 süteményt és 1-1
kávét/ teát a kínálatból.

Elhelyezkedés/megközelítés:
¥ Hasznos információk:

A

borok iránt érdeklődők előtt ismert, hogy bortermelés szempontjából Ausztria
igazi kuriózum. A gyümölcsök által vezérelt tételek, a ropogós savak, a koncentrált
szőlőtermelés, az olykor tizedik generációs borászatok mind hozzájárulnak az

ország elmúlt évtizedben világszerte elért sikereihez. Ausztria az igazi zöldveltelini,
rajnai rizling, a különleges sauvignon blanc, a gyümölcsös vörösborok, zweigelt és

 Előzetes bejelentkezés szükséges.
 Italkóstolás csak 18 éven felülieknek.
 Parkolás az utcán lehetséges.
 Terasz.
 Akadálymentesített.
 Család-, és kutyabarát.
 Glutén-, laktóz-, cukormentes lehetőségek.
 Italvásárlási lehetőség a helyszínen.
 WiFi.
 Bejárat a Hollósy Simon utca felől.

A 105-ös busszal az Agárdi útig,
ahonnan 2 perc gyalogosan, vagy
a 112-es busszal az Apor Vilmos
térig, illetve az 59-es villamossal
a Királyhágó térig. Ezektől a
megállóktól 5-7 perc sétára található.

¥ Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 7:00-22:00
Szombat: 8:30-14:30
Vasárnap: Zárva

kékfrankos hazája. A budai KisBécs Budapest egyik leghangulatosabb és leghitelesebb
vendéglátóhelye. Itt, az említett borokból álló borkóstolók, borvacsorák mellett meleg
villásreggelivel, könnyed főételekkel, ebéddel, saját készítésű süteményekkel, kávéval
várják azokat is, akik valamilyen speciális étkezést, diétát folytatnak. Térjen be már kora
reggeltől, de érkezhet késő este családdal, barátokkal, kollégákkal, kutyusokkal is. A
KisBécs kedves, természetes világa sok szeretettel várja Önt!
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Proseccoshop

Elérhetőség:
Proseccoshop

Cím:		

1052 Budapest,
Semmelweis utca 8.
Honlap: www.proseccoshop.hu
Telefon: 30/531-6931
E-mail: rendezveny@proseccoshop.hu
		

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

2 fő részére egy Prosecco workshopon való részvétel.
A program italismeretet, italfogyasztási útmutatót, pincészeti
bemutatókat, italkóstolót és olaszos falatokat is tartalmaz.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes bejelentkezés szükséges.
 Italkóstolás csak 18 éven felülieknek.
 A program körülbelül 3-4 órás.
 Parkolás nem megoldható a közelben.
 Italvásárlási lehetőség a helyszínen.
 WiFi.

Elhelyezkedés/megközelítés:
M1, M2, M3-as metrókkal, 47-49-es
villamosokkal, vagy a 9-es busszal
a Deák Ferenc térig, vagy Astoria
megállóig. Mindkét állomástól 3-4
perc sétára található.

¥ Nyitva tartás:

É

Előre meghirdetett időpontokban, előzetes bejelentkezés
alapján.

szak-Olaszország hegyes vidékén terem a glera nevű szőlőfajta, mely egy könnyed,
üde, lédús fajta. Gondolta volna, hogy pontosan ezekre a tulajdonságaira van szükség
ahhoz, hogy egy forró nyári délutánon a belőle készült kiváló, jéghideg proseccót

iszogathassuk a teraszon? A Proseccoshop azért jött létre, hogy eme egyre népszerűbb,
frissítően gyümölcsös ital kedvelői minél többet megtudjanak a proseccóról, minél
több fajtát megismerjenek, és hangulatuk szerint válogathassanak kedvenceik között.
Most kóstolásra hívjuk ebbe a hangulatos belvárosi üzletbe, ahol a divatos belső térben,
olaszos falatok és igazi dolce vita kíséretében kóstolhatunk 6-7 fajta kiváló proseccót.
A kóstoló során alapvető információkat kapunk a prosecco készítéséről, a borvidékről,
az egyes minőségi típusokról, a pincészetekről és még sok minden másról. A remek
hangulat és a kiváló italok garantáltak az egész program alatt!
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Borakadémia

Elérhetőség:
Borakadémia

Honlap: www.borakademia.com
Cím:		 1054 Budapest, Károly krt. 3/a.
Telefon: 30/674-7517
E-mail: info@borakademia.com
Szolnokon változó helyszíneken

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

Tel:		 30/485-4464
E-mail: pilmenyi@gmail.hu

meghívást:

1 fő részére 1 napos IWSI alapozó bortanfolyam Budapesten
vagy Szolnokon.
A tanfolyamot 9:00-17:00 óra között tartják, 1 órás
szünettel. Délelőtt és délután előadás és kóstoló keretében
ismerkedhetnek meg a hallgatók a borokkal és a
szőlőfajtákkal, a bor és étel párosítás alapelveivel, valamint a
londoni IWSI kóstolási tematika alapján összeállított 6-8 bort
kóstolják végig előadásonként.

¥ Hasznos információk:

N

em egyszerű borkóstoló, amire a Borakadémia invitálja Önt, hanem maga a IWSI.
A IWSI egymásra épülő kurzusok rendszere, melyek során a borbarátból szakértő
válik. Mintegy 40 esztendeje jött létre a világ legnagyobb presztízsű képzése, ahol

borok és párlatok terén hiánytalan oktatásban vehet részt. Az érdeklődő fogyasztók a
londoni központú iskola tananyagát sajátítják el itthon csakúgy, mint a világ 35 országában.
Ha kedve van profi borszakértővé képezni magát, most megnyílik Ön előtt egy olyan
lehetőség, amely bevezeti ebbe a világba. Kóstolók, borok, szőlőfajták, ételpárosítások.

 A programon csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
 Magyar borokkal oktatnak.
 Érdemes legalább 2-3 héttel előre bejelentkezni.
 Minimum induló létszám 6 fő.
 Borvásárlási lehetőség a helyszínen a vinotékában.
 Csokoládé, sör, kávé, sajt és párlat tematikájú kurzusok is.
 Igény szerint országszerte van lehetőség tanfolyamok
szervezésére.

Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesten az Andrássy út közelében,
az Operától kb. 5 perc sétára.
Szolnokon, kérjük, érdeklődjön
partnerünknél.

¥ Nyitva tartás:
Egész évben bejelentkezés alapján.
A kurzusokat kéthetente indítják. Az időpontok megtekinthetők
a partner honlapján.
A pesti tanulmányi iroda hétfőtől péntekig 10:00-16:00 között
van nyitva.

És ez csak a kezdet! Ha szereti a jó borokat, és kedvet érez ahhoz, hogy profi módon
foglalkozzon velük, kóstoljon bele, milyen az, amikor fokról fokra tanulhatja ennek az
isteni nedűnek a történetét, tulajdonságait, ízét és jellegét. Tudjon meg mindent a borról
és élvezze egy életen át, immár tudatosan!
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Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont

Elérhetőség:
Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont

Cím:		

1221 Budapest,
Anna utca 7.
Honlap: www.torleymuzeum.hu
Telefon: 1/229-2300, 30/976-0465
E-mail: muzeum@torley.hu
		

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

8 fős csoport részére a Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont
megtekintése vezetett pincesétával és fejenként 2 pohár
pezsgővel, hétköznapokon 16 óráig.

vagy
5 fő részére a Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont
megtekintése vezetett pincesétával és fejenként 3 pohár
pezsgővel, a hétvégi csoporthoz csatlakozva.

¥ Hasznos információk:

S

zereti, ha pezseg az élet? Ha igen, akkor most egy igazán különleges pezsgőkóstolással

 A hétköznapi program előre egyeztetett időpontban történik.
 A hétvégi program a havonta megszervezett, korlátozott
létszámú csoportos tárlatvezetésen történik, melyre a
látogatást megelőző csütörtök 12:00 óráig be kell jelentkezni.
 Pezsgőkóstolás csak 18 éven felülieknek.
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott.
 Hölgyeknek is lapos cipő ajánlott.
 Pezsgővásárlási lehetőség helyben.

Elhelyezkedés/megközelítés:
A Móricz Zsigmond körtér irányából
a 47-es villamossal vagy a 133, 233
számú autóbuszokkal a Leányka
utcai megállóig. Innen gyalog 10 perc.
Autóval parkolási lehetőség a Törley
saját parkolójában.

egybekötött múzeumlátogatásra hívjuk. Helyszín a Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont,
ahol a Törley pezsgők mintegy másfél évszázadra visszanyúló történetét az alapítástól

napjainkig páratlan környezetben követheti végig. Megismerheti, hogyan lett a gyár a

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, előzetes időpont egyeztetés alapján.

századfordulóra az ország legkorszerűbb pezsgőüzeme, hogyan nyerte el a millenniumi kiállítás
évére a császári és királyi udvari szállító címet, és hogyan ismerte meg a világ Párizstól Amerikán
át Ausztráliáig az évente már mintegy kétmillió palack pompás nedűt előállító Törley nevét. A
történeti kiállítás termeiben kapott helyet a pincészet egyedülálló gyűjteménye, ahol mint egy
pezsgősüvegben, a dugótól a palackon át a pohárba vezet az út. Majd a pincerendszeren keresztül
sétálva megismeri a pezsgő készítésének különböző technikáit, végül a kóstoló terembe érve, a
koccintás csilingelő hangja után meg is ízlelheti ezt a mámorító italt. A Törley csak Önre vár!
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Rókusfalvy Fogadó és Birtok

Elérhetőség:
Rókusfalvy Fogadó és Birtok

Cím:		
Honlap:
Telefon:
E-mail:

2091 Etyek, Alcsúti út 4.
www.rokusfalvyfogado.hu
22/597-097, 20/558-4238
info@rokusfalvyfogado.hu

¥ A Feldobox élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

1 éjszaka 2 főre a panzióban reggelivel.

vagy
2 fő részére egy háromfogásos borvacsora a séf ajánlásával,
valamint a fogások mellé harmonizáló 1-1 pohár borral.

¥ Hasznos információk:
 Szállás esetén az IFA a 18 éven felüli vendégeknek
a helyszínen fizetendő.
 Alkoholfogyasztás csak 18 éven felülieknek.
 Szivarszoba kandallóval.
 Légkondicionált.
 Terasz.
 Sofőrszolgálat igényelhető.

E

tyek a budai bortermelő régió nagy múltú helyszíne. Történelmében mindig is
felbukkant a bor és annak termesztése. Nem véletlen, hogy egyre több, nem túl

Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől kb. 35 km az 1-es úton
Biatorbágy irányában. A fogadó a
városba érkezve kb. 1 km, a főtéren
lévő templom után a harmadik
utcában található jobbra. A pince
innen 1 km.

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, előzetes bejelentkezés alapján.
Az étterem keddtől szombatig 12:00-22:00 között, vasárnap
12:00-18:00 között tart nyitva.

méretes, ám annál kiválóbb szőlészet és pincészet létesül errefelé. A Rókusfalvy

Birtokon mindenképpen érdemes tiszteletünket tennünk, ha Budapest környéki
borkóstolásra szánjuk el magunkat. Hatféle, kiváló, a régióra jellemző fajtát ízlelhetünk
a ház válogatásából, és ez csak a kezdet.
A Rozmaring díjjal kitüntetett fogadóban a finom falatokat első osztályú séf készíti. A
parasztház jelleget remek ízléssel megőrző külső és belső terek itt olyan kiegészítőket kaptak,
melyek által kényelmesen, sőt kényeztetve érezheti magát a vendég. Hasonló igényesség és
vendégszeretet lesznek a kísérői, ha a fogadó kiváló panziójában piheni ki a borral kiegészült
ínyenc ízutazást. Látogasson hát el Etyekre, és töltsön időt és bort Rókusfalvyéknál.
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Harsányi Pincészet

Elérhetőség:
Harsányi Pincészet Cuvée Rendezvényház

Cím:		

3950 Sárospatak,
Kossuth Lajos út 25.
Honlap: www.harsanyipinceszet.hu
Telefon: 70/442-6146
E-mail: info@harsanyipinceszet.hu
		

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

2 fő részére 7 tételes prémium borkóstoló és 3 fogásos ebéd
pincelátogatással egybekötve Sárospatak belvárosában.

vagy
3 fő részére 7 tételes prémium borkóstoló és 1 közös magyaros
bőségtál.

vagy
4 fő részére 3 tételes borkóstoló és 1 közös magyaros bőségtál,
valamint 60 percnyi játék Tokaj-Hegyalja első, boros témájú
szabaduló szobájában.

Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől kb. 250 km. Az M3
autópályáról a 151. kijáratnál az E71/
E79/M30-as út, Miskolc/ Szlovákia felé.
Rátérve a 3-as útra a 2. körforgalomból
a 37-es út, Kossuth Lajos út felé.

¥ Hasznos információk:

M

ost hazánk egyik legjelesebb borvidékére, Tokaj-Hegyaljára hívjuk önt. Ha
borrajongó, biztosan ismeretes ön előtt, hogy a hárslevelű, a sárgamuskotály,
valamint a furmint ennek a régiónak a legjellegzetesebb szőlőfajtája, illetve,

hogy a tokaji borok semmi máshoz nem hasonlítható illat- és ízjegyekkel jutalmazzák a
kóstolót. A Harsányi Pincészet régi, családi birtok, ahol a tájegységre jellemző fajtákat
mindig is jellegüknek megfelelően gondozták, s a nagy odaadást és szakértelmet a

 Előzetes bejelentkezés szükséges.
 Borkóstolás csak 18 éven felülieknek.
 WiFi.
 Akadálymentesített.
 A parkolás az utcán lehetséges.
 Borvásárlási lehetőség a helyszínen.
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott.

¥ Szálláslehetőségek a környéken:
 Hotel Furmint ***Superior
 Hotel Bodrog Wellness **** Sárospatak
 Harmónia Panzió

termés rendre meg is hálálja. A Harsányi Pincészet borkóstolója mellett a vendég
egyéb élményeket is szerezhet. A borok mellé terített asztal várja háromfogásos
lakomával, pincelátogatáson vehet részt, magyaros bőségtálból csemegézhet, vagy ha

¥ Nyitva tartás:
Egész évben bejelentkezés alapján.

kedve tartja, kipróbálhatja Tokaj-Hegyalja első, boros tematikájú szabadulós játékát.
Kár lenne kihagyni!
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Jackfall Bormanufaktúra

Elérhetőség:
Jackfall Bormanufaktúra

Cím:		
Honlap:
Telefon:
E-mail:

7773 Kisjakabfalva, Fő u. 23.
www.jackfall.com
20/555-1727
boraszat@jackfall.com, 		
		
szallas@jackfall.com

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

2 fő részére 1 éjszaka Kisjakabfalván 2 ágyas szobában
reggelivel + a borfeldolgozó üzem meglátogatása.

vagy
2 fő részére a Jackfall Pince és borfeldolgozó üzem
meglátogatása és 5 fogásos Gourmet borvacsora (hideg
és meleg előétel, főétel, sajt, desszert) 9 bor kóstolásával,
amennyiben minimum 8 fő vesz részt a programon.
Amennyiben kevesebb résztvevő van, 3 fogásos Gourmet
borvacsora 5 bor kóstolásával (előétel, főétel, desszert) +
fejenként 1 üveg bor ajándékba.

Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől kb. 220 km. Az M6os autópályán, majd az M60-as
úton Borjád felé Villányig, onnan
Kisjakabfalva kb. 5 km.

vagy

N

em kell különösebb borszakértőnek lenni ahhoz, hogy a Villányi borvidék neve
ismerősen csengjen. Aki szereti a jó bort, bizonyosan kóstolta már a tájegység
nedűinek valamelyikét. Kiváló borok készülnek itt kiváló pincészetekben. Ezek

közül is kitűnik a Jackfall Bormanufaktúra, mely kiterjedt birtokán, Kisjakabfalvára várja
a vidéket felfedezni vágyó, aktív pihenést, csúcsminőséget közelítő borokat, kulturális és
gasztronómiai élményeket kereső vendégeit. Ide már csak azért is érdemes ellátogatni,
mert a fővárosban igen kevés – ám annál exkluzívabb – helyen találkozhatunk Jackfall
borokkal. Akit lenyűgöz a borok világa, azok számára kihagyhatatlan program a gourmet
borvacsorával egybekötött kóstolás. Az aktívabbaknak az önálló felfedezésekre is alkalma
nyílik. Térképpel, két keréken vághatnak neki a szőlőhegyeknek és pincészeteknek.
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Kerékpártúra 2 fő részére borászati bemutatóval a Jackfall
Pincében és 2 másik villányi pincészetben, mindegyik
pincében fejenként 3 bor kóstolásával. A kerékpár egész napra
biztosított.
Minimum 8 fő esetén kísérő személy biztosított. 8 fő alatt
térképet és részletes útvonaltervet kapnak a résztvevők.
Amennnyiben szeretne közvetlenül foglalni, vagy itt
tartózkodását meghosszabbítani, a Jackfall Bormanufaktúra
10% kedvezményt biztosít a szállásárakból.

¥ Hasznos információk:
 Borkóstolás 18 éven felülieknek.
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott.
 Borvásárlási lehetőség a helyszínen.

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, bejelentkezés alapján.
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Szent Gaál Kastély és Borház

Elérhetőség:
Szent Gaál Kastély és Borház

Cím:		

7173 Zomba,
Szentgál-szőlőhegy 83.
Honlap: www.szentgaal.hu
Telefon: 74/431-256, 20/555-2321
E-mail: kastely@szentgaal.hu
		

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

4 fő részére 6 tételes prémium borkóstolás (0,5 dl/fő/tétel) a
Szent Gaál Pincészetben borkorcsolyával (pogácsa és sajt),
pincelátogatással és a feldolgozó üzem meglátogatásával.
A kóstolható borok: Kadarissimo Obsessio, Bikavér Válogatás,
Merlot, Cabernet Sauvignon Válogatás és Passionata.
Amennyiben bort szeretne vásárolni, a pincészet 20%
kedvezményt biztosít.

¥ Hasznos információk:
 Borkóstolás 18 éven felülieknek.
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott.
 Ingyenes zárt parkoló.

Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől 150 km. Az M6-os
autópályán Pécs irányában, majd
Szekszárd előtt letérve a 6-os, majd a
65-ös úton a Szentgál-szőlőhegyig.

¥ Nyitva tartás:

A

Egész évben bejelentkezés alapján.

szekszárdi borvidék egyik méltán országos és nemzetközi hírű pincészete a Szent
Gaál. Boraik a világ legjelentősebb versenyein is érmeket szereznek, a tájegységre
jellemző kadarkát pedig nagy körültekintéssel, modern szemlélettel emelték újra

méltó helyére a magyar vörösek között.
A pincészet nem csupán kiváló borokkal, hanem gyönyörű kúriával is rendelkezik,
ahonnan csodaszép parkra, dús szőlőtőkékre, mesebeli tájra nyílik kilátás. Itt
kóstolhatják a Szent Gaál Pincészet borait, és egy kellemes sétát is tehetnek a gyönyörű
birtokon, ha kedvük tartja. A pincészet borait, ha otthon is élvezni kívánja, a gazda
természetesen kedvezményesen kínálja a betérő vendégnek.
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Takler Kúria

Elérhetőség:
Takler Kúria

Cím:		

7100 Szekszárd,
Decsi-Szőlőhegy, 56-os főút,
11-es kilométerkő
Honlap: www.taklerkuria.hu
Telefon: 74/311-961, 20/429-2430
E-mail: kuria@takler.com
		
		

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

3 főnek 7 tételes Prémium borkóstoló + borkorcsolyaként egy
sajttállal.

vagy
4 főnek 6 tételes Medium borkóstoló + borkorcsolyaként egy
sajttállal.
A Feldobox Élménykupon az ünnepi időszakok kivételével
bármikor beváltható előre egyeztetett időpontban, a szabad
helyek függvényében. Érdemes minél előbb bejelentkezni.
További éjszakák és borvásárlás esetén a partnerünk 10%
kedvezményt biztosít az árakból.

Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapestről az M6-os autópályát
Szekszárd dél irányában elhagyva,
az 56-os számú úton Bátaszék felé
haladva található.

¥ Hasznos információk:

A

szekszárdi borvidék leghíresebb pincészete a Takler Borbirtok. Nem is csoda,
hiszen a család Mária Terézia óta szőlészkedéssel foglalkozik, magas szinten.
Takler Ferenc és két fia világfajtákkal, tájjellegű vörösborokkal és üdítő rosékkal

foglal helyet a magyar borászat élmezőnyében, immár hosszú évtizedek óta. A Takler

 Borkóstolóra előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 Borfogyasztás csak 18 éven felülieknek.
 Kert, terasz, Wifi.
 Kirándulási lehetőség a Gemencben.

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, előzetes bejelentkezés alapján.

Borbirtok borkóstolói mindig meghatározó élményt jelentenek a résztvevőknek, és a
vendégeknek nehezükre esik elhagyni ezt a csodaszép birtokot.
A szekszárdi tájak, a Gemenci erdő vadregényes útvonalai mind maradásra hívnak.
Töltsön el egy éjszakát a hangulatos és gyönyörű Panzióban, vagy élvezze a kiváló
borokat. Ne siessen, hiszen a bor, a táj és az élmények csak önt marasztalják.
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Mészáros Borház és Pince

Elérhetőség:
Mészáros Borház és Pince

Cím:		

7100 Szekszárd,
Kossuth L. u. 26.
Honlap: www.meszarosborhaz.hu
Telefon: 74/318-749, 30/530-3737
E-mail: info@meszarosborhaz.hu
		

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

2-4 főre 8 tételes borkóstoló (0,5 dl/fajta) borkorcsolyával,
szakszerű borbemutatóval és pincelátogatással.
A kóstolható borok: Fehér kadarka, Rosé, Vörös Kadarka
Classic, Bodzási Kékfrankos Válogatás, Bikavér Reserve,
Merops Cuvée, Cabernet Sauvignon Reserve, St. Grál Kadarka.
Amennyiben bort szeretne vásárolni, a pincészet 10%
kedvezményt biztosít a borok árából a Feldobox kuponnal
érkezőknek.

¥ Hasznos információk:

Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől kb. 185 km. Az M6-os
autópályán Szekszárdig. A borház
a belvárosban, a Hotel Zodiacótól
csupán 3 percre, a Kossuth utcán
található.

 A programon csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott.
 Hölgyek mellőzzék a magas sarkú cipőt.
 Borvásárlási lehetőség a borház melletti borszaküzletben.

A

szekszárdi borvidék híres a hely nedűiről. Itt található a Mészáros Borház és Pince
is, mely a környék egyik legmeghatározóbb bortermelője. Évszázados kultúra és
modern technológia ötvöződik a főként kiváló vörösöket kínáló választékukban.

Mészáros Pál, a borász szakma nagy öregje ezeken keresztül adja át látogatóinak a
szekszárdi borok iránti szenvedélyt.

¥ Szálláslehetőségek a környéken:
Hotel Merops**** Mészáros

¥ Nyitva tartás:
Egész évben bejelentkezés alapján.

Ha meglátogatja a pincészetet, Szekszárd belvárosa felé vegye az irányt. Itt található az
a csodaszép, több száz éves téglaépület és pince, ahonnan nem egy rangos versenyen
is aranyérmes csúcsbor származik. A löszbe vájt pince fölött helyezkedik el a présház,
itt lehet részese a vendég a kóstolásnak, a szőlőmunkások hajdani életét megidéző
festmények között. Aki a Szekszárdi borvidék felé fordítja érdeklődését, jobb helyet nem
is találhatna Bacchus társaságában.
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Bock Pincészet - Óbor Étterem

Elérhetőség:
Bock Pincészet - Óbor Étterem

Cím:		

7773 Villány,
Batthyány u. 15.
Honlap: www.bock.hu
Telefon: 72/492-919, 30/9975-600
E-mail: recepcio@bock.hu
		

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

2 főre 3 fogásos ebéd vagy vacsora az Óbor Étteremben (egy
előétel vagy leves, egy főétel és egy desszert szabadon választva
a Bock egyedi étlapjáról), valamint 1 palack Bock Kékfrankos
vagy egy 4 tételes borkóstoló (bármelyik variáció a pincészet
ajánlatai közül).

vagy
2 főre 10 tételes borkóstoló (bármelyik variáció) + 1 adag Bock
vegyes ízelítő, borkorcsolya és házi pácolású sajtok + elvitelre 1
palack Bock Ermitage vagy Chardonnay Barrique.

vagy
3 főre 10 tételes borkóstoló (bármelyik variáció) + 3 adag házi
pácolású sajt.

Elhelyezkedés/megközelítés:
Az M6-os autópályáról a 6. számú
kijáratán Szederkény/Villány/Bóly
irányába kell lejönni, innen 7 km
Villány szívéig.

vagy
6 főre 6 tételes borkóstoló (2. vagy 3. variáció) + 6 adag borkorcsolya.

B

orkedvelő vendégünket most a csodaszép villányi borvidéken belül is unikális
kirándulásra hívjuk. A helyszín ugyanis ezúttal nem más, mint Magyarország egyik, ha
nem a legnevesebb pincészete: a Bock birtok. A metszéstől a palackozásig a jó gazda

szeme minden mozzanatot végigkövet, így születnek azok a csodálatos borok, melyeket
megízlelve elégedett mosoly fut végig minden profi és műkedvelő borkóstoló arcán,
hazánkban és külföldön egyaránt. Bock József családi vállalkozása napjainkra fogalommá
vált, a név pedig egyet jelent a jó borokkal, csúcs borokkal és a csúcs gasztronómiával. Most
mindezt Ön is megtapasztalhatja egy borvacsora során a pincészet éttermében. Kóstolja
hát végig ennek a páratlan borászatnak a specialitásait, s ne hagyja ki az üzemlátogatást
sem, mert nem mindennapi tapasztalat, higgye el! Ha autóval jönnek, és a kóstolást senki
nem szeretné kihagyni, a Hotel Ermitage**** lakályos szobái örömmel fogadják Önöket.
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Minden esetben a kóstolási mennyiség fajtánként 0,5 dl/fő. A
borkóstoló ajánlatok megtekinthetőek a Feldobox honlapján, A Bor
Világa oldalán. A program tartalmaz egy vezetett pincelátogatást is.

¥ Hasznos információk:
 Időpont egyeztetés szükséges.
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott.
 Szálláslehetőség helyben.
 Alkoholos ital fogyasztása csak 18 éven felülieknek.

¥ Nyitva tartás:
Borkóstoló Terem:
Vasárnaptól - csütörtökig 8:00 – 20:00
Péntek és szombaton 8:00 – 22:00
Óbor Étterem:
Vasárnaptól csütörtökig 11:00 – 20:00
Pénteken és szombaton 11:00 – 22:00
Pincelátogatás:
Minden nap 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 és 18:00 órakor.
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Frittmann Borászat

Elérhetőség:
Frittmann Borház

Cím:		

6230 Soltvadkert,
Eötvös utca 5.
Honlap: www.frittmann.hu
Telefon: 30/329-7556
E-mail: borhaz@frittmann.hu
		

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

2 fő részére 8 tételes borkóstoló borkorcsolyával,
pincelátogatással és egy üveg ajándék borral.

vagy
4 fő részére 5 tételes borkóstoló borkorcsolyával,
pincelátogatással és egy üveg ajándék borral.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes bejelentkezés szükséges.
 Borkóstolás csak 18 éven felülieknek.
 Parkolás az utcán lehetséges.
 Pincelátogatáshoz pulóver ajánlott.
 WiFi.
 Borvásárlási lehetőség a helyszínen.
 Szálláslehetőség helyben.

R

égen meghaladott állítás, hogy jó bort csak a lankák adhatnak, hiszen a kunsági borvidéken,
amely egyben az ország legnagyobb szőlőállománya, az utóbbi évek során számos olyan

Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől körülbelül 130 km-re
található. Az M5-ös autópályáról,
Szeged felé haladva a 91. számú
kijáratnál, Soltvadkert felé kell letérni.
Az 54-es útról az 53-as út felé kell
továbbhaladni, majd innen nyílik balra
az Eötvös utca.

¥ Nyitva tartás:
Egész évben bejelentkezés alapján.

borászat jött létre, amely kiváló borokat szolgáltat éttermek, szaküzletek, vagy éppen az

egyszeri borkedvelő számára. A Frittmann Borászat, a fenti trend zászlóshajója Magyarország
legnagyobb borvidékének egyik központjában, Soltvadkerten készíti borait. A családi borászatban
kóstolóterem, csodaszép kis panzió, borospince, palackozó és címkéző üzem található. A
borházba nem csupán az ultramodern adagológépekből nyert elsőosztályú nedűk kóstolása
végett érdemes betérni. A szőlőtől a polcig ugyanis minden egyes mozzanat a Frittmann család
keze munkáját dicséri, és mindezt büszkén mutatják be vendégeiknek is. Töltsön el egy páratlan
délutánt a soltvadkerti Frittmann Borházban, csodálja meg a puszták végtelenjét, kóstoljon kiváló
borokat, és ismerje meg Magyarország egyik csúcspincészetének minden szegletét.
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Novák Pince

Elérhetőség:
Novák Pince és Panzió

Cím:		
Honlap:
Telefon:
E-mail:

7900 Szigetvár, Rózsa-dűlő
www.novakpince.hu
73/413-491, 30/904-1201
novakpince@novakpince.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

2 főre 2 éjszaka a Novák Panzióban reggelivel.

vagy
2 fő részére 1 éjszaka a Novák Panzióban reggelivel, ebéd vagy
vacsora (hústál körettel vagy meleg egytálétel), valamint 1
szabadon választott palack bor.

vagy
2 fő részére 1 éjszaka a Novák Panzióban reggelivel,
5 tételes borkóstolás (0,5 dl/fő/tétel) borkorcsolyával (sajt,
dió stb.), valamint ebéd vagy vacsora (hústál körettel vagy
meleg egytálétel).
A kóstolható borok: Királyleányka, Merlot, Kékfrankos Rosé,
Cabernet Sauvignon és Olaszrizling vagy Zöld Veltelini.

A

pécsi borvidék déli, mediterrán lankáin nagyszerű fehér és vörösborok születnek.
Egy itteni szőlőskert – a Novák Pincészet - köré épült az a borászat is, amely, bár
volumenét tekintve kisbirtoknak mondható, borai minőségben felveszik a versenyt

a nagyobb pincészetekkel is. Illatában, zamatában gazdag, testes Cabernet Sauvignon is
készül itt, melyet az elmúlt években Szigetvár város borának választottak.
Aki ide tervez borkóstoló túrát partnerével, nem fog csalódni. A látogatót családias
panzió várja kiváló borokkal és kitűnő konyhával. Nem is lehet ez másként, hiszen a
házigazda a borász, a háziasszony a főszakács, életük a vendéglátás és a szőlészkedés.
Vendégeskedjen hát a Novák panzióban, lakmározzon kedvére, kóstolja végig a birtok

Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől kb. 240 km. Az M6-os
autópályán Pécsig, majd a 6-os úton
Szigetvár irányában, majd a várost
elhagyva a 67-es úton, Kaposvár
irányában. A Zsibót táblánál jobbra,
innen kb. 4 km a pincészet.

Amennyiben szeretné itt tartózkodását meghosszabbítani vagy
bort vásárolna, a pincészet 10% kedvezményt biztosít az árból
a Kuponnal érkezőknek.

¥ Hasznos információk:
 Borkóstolás 18 éven felülieknek.
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott.
 Kirándulási lehetőség a Szigetvári várban.
 Kitűnő vadászati lehetőség a környéken.
 A program 8 főtől indul.

¥ Nyitva tartás:
Egész évben bejelentkezés alapján.

nedűit és barangolja be a környék csodálatos tájait. Tegye mindezt akár 3 napon át, vagy
ha úgy tartja kedve, még tovább!
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Gál Tibor Pincészet

Elérhetőség:
Gál Tibor - Fúzió
Pincebár és Bikavér Múzeum

Cím:		
Honlap:
Telefon:
E-mail:

3300 Eger, Csiky S. u. 10.
www.fuzio.galtibor.hu
20/852-5002
fuzio@galtibor.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

2-4 főre 8 tételes prémium borkóstolás (0,5 dl/fő/
tétel) borbemutatóval, borkorcsolyával a Gál Tibor
Fúzió Pincebárban. A program része a Bikavér Múzeum
megtekintése és pincelátogatás is.
Amennyiben szeretne bort vásárolni, a pincészet 10%
kedvezményt biztosít az árból a Kuponnal érkezőknek.

¥ Hasznos információk:
 Borkóstolás 18 éven felülieknek.
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott.
 Hölgyek mellőzzék a magas sarkú cipőt.
 Kirándulás Eger történelmi belvárosában.
 Ismerkedés a matyó kultúrával Mezőkövesden.
 Akadálymentes.
 Bikavér háziasítási lehetőség.

G

ál Tibor Eger és a magyar borászat nemzetközi szinten is elismert, kiváló alakja volt.
Szakértelmét Olaszországtól Dél-Afrikáig a világ számos pontján kamatoztatta,
birtokának művelése maradt mindig is a legfontosabb feladat számára, ahonnan

nem egy nemzetközi elismeréssel díjazott csúcsbor került ki. Ő fedezte fel először a
hasonlóságot Burgundia és az Egri borvidék adottságai között, így telepített a francia
vidékre jellemző fehér és vörös szőlőket, s készített belőlük csodálatos borokat.
Aki ellátogat Eger belvárosában a Gál Tibor Pincebár és Bikavér Múzeumba, különleges
borbemutatón és bortúrán vehet részt. Az apa által teremtett hagyományt fiai őrzik

Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől kb. 140 km. Az M3-as
autópályán Eger irányában, majd a
33-as és 3-as úton Füzesabony felé,
ezután pedig a 25-ös úton Kerecsend
irányában Egerig.

¥ Szálláslehetőségek a környéken:
Hotel Aqua Eger*** (Feldobox élménykártyájával 10%
kedvezmény).

¥ Nyitva tartás:
Egész évben bejelentkezés alapján.
Szerda – Csütörtök: 11:00 – 22:00
Péntek – Szombat: 11:00 – 23:00
Vasárnap: 11:00 – 14:00
Hétfő, Kedd: zárva

és fejlesztik tovább az elegancia és a kiváló minőség jegyében, ők várják a vendéget
borbemutatóval, pincelátogatással, borkóstolóval, finom vacsorával, és természetesen
csúcsminőségű borokkal, melyeket engedményesen vásárolhat meg.
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Thummerer Pince - Magtár Fogadó

Elérhetőség:
Thummerer Pince - Magtár Fogadó

Cím:		

3325 Noszvaj,
Szomolyai út 2/a.
Honlap: www.thummerer.hu
		www.magtarfogado.hu
Telefon: 20/946-2178
E-mail: info@thummerer.hu, 		
		
info@magtarfogado.hu
		

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

2 főre 1 éjszaka a Magtár Fogadóban reggelivel, valamint
3 tételes kommentált borkóstoló (0,5 dl/fő/tétel) a Magtár
Borozóban.

vagy
2 főre 3 fogásos kemencés vacsora (hideg előétel, főétel,
desszert) 6 tételes kommentált borkóstolással (0,5 dl/fő/tétel),
borbemutatóval és pincelátogatással a 4000 m²-es Thummerer
Pincében. Kb. 3 órás program.
Amennyiben szeretné itt tartózkodását meghosszabbítani vagy
bort vásárolni, a pincészet kedvezményeket biztosít az árból a
Kuponnal érkezőknek.

Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől kb. 150 km. Az M3as autópályán, majd a 3-as úton
Mezőkövesd irányában, ezután
Szomolya irányában Noszvajig.
A pince a Szomolya és Noszvaj közötti
úton jobbra található, a fogadó a
faluban van.

¥ Hasznos információk:

A

Thummerer Pincészet az egri borvidék hírnevét öregbíti hazánkban és külföldön
egyaránt. Kiváló nedűivel szinte minden nagyigényű borkereskedésben találkozhatunk,
a pince alapítóját pedig év borászaként is ünnepelhettük. No de leemelni a bort a polcról

mégsem ugyanaz, mintha személyesen éli át ennek a kiváló szőlészetnek a mindennapjait,
kóstolja a gazda kezéből a borait és költi el kemencés vacsoráját.
Látogasson hát el Noszvaj határába, tekintse meg a Thummerer Pincészetet, majd verjen
tanyát a Magtár fogadóban. Míg maga a pincészet valódi, tufába vájt grófi pincerendszer,

 Borkóstolás 18 éven felülieknek.
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott.
 A borvacsorán résztvevőket egy csoporthoz csatlakoztatják.
 Hagyományos fatüzeléses kemencében készült ételek.
 Légkondicionált szobák.
 Társalgó.
 Szállás esetén az IFA a 18 éven felüli vendégeknek a
helyszínen fizetendő.

¥ Nyitva tartás:
Egész évben bejelentkezés alapján.

addig a hozzá tartozó Magtár fogadó egy hajdani magtár. Itt várja lakmározni vagy megszállni
kívánó vendégeit tradicionális, helyi jellegű, kulináris élvezeteket magas fokon nyújtó
konyhával, szép decens szobákkal és csodálatos panorámával a Thummerer Pincészet.
Aki a gazda saját kezéből kíván elraktározni otthonra, kedvezményesen megteheti.
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Ráspi Étterem és Borászat

Elérhetőség:
Ráspi Étterem és Borászat

Cím:		
Honlap:
Telefon:
E-mail:

9421 Fertőrákos, Fő u. 72.
www.raspi.hu
99/355-146
raspi@raspi.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

2 fő részére 8 tételes borkóstoló (0,5 dl/tétel/fő) a Ráspi
Étteremben borkorcsolyával (3-4 féle sajt, alma, dió,
töpörtyűkrém, túrókrém, házi készítésű kenyérrel) és a
pincelabirintus meglátogatásával.
A kóstolható borok: Ráspi Rosé, Kékfrankos, Kékfrankos
válogatás, Merlot, Syrah, Pinot Noir, Zweigelt válogatás és
Electus.

vagy
2 fő részére 6 tételes borkóstoló (0,5 dl/tétel/fő) prémium
borokból a Ráspi Étteremben borkorcsolyával (3-4 féle sajt,
alma, dió, töpörtyűkrém, túrókrém, házi készítésű kenyérrel)
és a pincelabirintus meglátogatásával.
A kóstolható borok: Leányka, Kékfrankos válogatás, Mágus
Cuvée, Pinot Noir, Zweigelt és Máté.

F

ertőrákos és a soproni borvidék az ország egyik legszebb tája. Itt található az a
pincészet, amelyet a hazai és külföldi borbarátok igazi gyöngyszemként jegyeznek.
A Ráspi szőlészet borai nem csupán kiválóak, de tudvalevő, hogy a szőlő és a

természet erejének legnagyobb tiszteletével készülnek. Selymességük, zamatuk,
színük, tüzük nem a laboratóriumi kémia, hanem a tőkék, a szőlő saját természetéhez
való igazodás, a gyümölcs iránti elkötelezettség eredménye.
Ezen borok mélységét élheti át az, aki ellátogat a Ráspi Borászat borkóstolójára, melyet
helyben készült borkorcsolyák, többek között frissen sült kenyér, kísérnek. Az étteremről

Elhelyezkedés/megközelítés:
Soprontól 9 km, Budapesttől 220 km
az M1-es autópályán Eneséig, onnan
a 85-ös úton Nagycenkig, majd Balfon
keresztül Fertőrákosig, a főút mentén.

¥ Hasznos információk:
 Borkóstolás 18 éven felülieknek.
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott.
 Házi készítésű szörpök széles választéka.
 Terasz.
 Szálláslehetőség helyben.

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, bejelentkezés alapján.
Hétfő - Vasárnap: 11:00-22:00
Október 1-től március 1-ig hétfőn és kedden az étterem zárva
van.

külön is érdemes szót ejteni, hiszen a rusztikus helyiség fából faragott, nehéz asztalaira
csupa olyan fogás kerül, melynek egyszerű, ámde kiváló minőségű, friss alapanyagait a
kert fűszereivel változtatják lakomává a háziak. Aki ínyenc, nem hagyhatja ki!
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Borbély Családi Pincészet

Elérhetőség:
Borbély Családi Pincészet

Cím:		

8258 Badacsonytomaj, 		
Káptalantóti út 19.
Honlap: www.borbelypince.hu
Telefon: 30/9271-414
E-mail: info@borbelypince.hu
		

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

2 főre 1 éjszaka a Borbély Családi Pincészet vendégházában,
valamint egy 3 tételes borkóstoló (0,5 dl/fő/tétel)
borkorcsolyával.

vagy
2 főre 8 tételes borkóstoló (0,5 dl/fő/tétel), házi készítésű
paraszttállal. A kóstoltatott borok között a pincészet
késői szüretelésű díjnyertes prémium borai közül egy, pl.
szürkebarát, olaszrizling és jégbor is szerepelhet.
Amennyiben vásárolni szeretne, vagy itt tartózkodását
szeretné meghosszabbítani, a Borbély Családi Pincészet 10%
kedvezményt biztosít.

Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől kb. 170 km. Az M7-es
autópályán, majd a 71-es úton
Balatonfüred irányában Badacsonytomajig. A pince a városból kifelé
tartó, Káptalantótiba vezető úton,
balra található.

¥ Hasznos információk:

A

Borbély Pincészet a Badacsonyi borvidék vulkanikus talajon termett, terroir jellegű
borainak legjavát kínálja a kiváló, kézműves csúcsborokat kóstolni vágyó vendégnek.
Aki idelátogat, nem csupán különleges borkóstoló túrán vehet részt, de bejárhatja a

birtokot, megízlelheti a vendégfogadó konyhájának természetes, mégis különleges ízeit,
és festői környezetben töltheti a napját, éjszakáját, kiváló borok társaságában.
A Borbély Pincészet a nagyhírű borvidék egyik kiválósága, mely több díjnyertes nedűt

 Érdemes minél előbb bejelentkezni.
 Borkóstolás 18 éven felülieknek.
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott.
 Bolti forgalomba nem hozott borkülönlegességeket is
kóstolhat a pincészetben.
 A szállás novembertől február végéig csak úgy vehető
igénybe, ha minimum 6 vendég tartózkodik a vendégházban.

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, bejelentkezés alapján.

is letett már a szomjas borbarátok asztalára. Hangulata mégis közvetlen, családias és
egyszerűségében hívogató, hisz mi máson lehetne itt a hangsúly, mint az ászok érleléses,
pompás borokon, a friss, házias ízeken, a páratlanul gyönyörű tájon és a közvetlen,
otthonos vendéglátáson? Ön is jól érezné itt magát!
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Koczor Pincészet

Elérhetőség:
Koczor Pincészet

Cím:		

8230 Balatonfüred,
Bocsár dűlő 0118/12 hrsz.
Honlap: www.koczorpince.hu
Telefon: 30/743-1508, 87/342-873
E-mail: info@koczorpince.hu
		

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

2 főre 1 éjszaka a Koczor Pincészet panziójában reggelivel,
valamint 2 palack bor bekészítve a szobában.

vagy
2 főre 3 fogásos vacsora, amely szabadon választható az
étlapról, és 6 tételes borkóstoló (Olaszrizling, Semillon,
Rozália, Muskotály, Szürkebarát, Chardonnay, KékfrankosMerlot, az elérhető borkészlet függvényében) borkorcsolyával
(sajt, alma, aszalt gyümölcsök, kolbászkarikák) a Koczor Pince
éttermében.
Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt tartózkodását, vagy
bort szeretne vásárolni, a pincészet 10 % kedvezményt biztosít.

Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől kb. 140 km. Az M7es autópályán, majd a 71-es úton
Balatonfüred irányában. A pincészet a
városon kívül, az Aszófőre vezető úton,
jobbra található.

¥ Hasznos információk:

A

Bocsár dűlőn, Balatonfüred szomszédságában található a Koczor Pincészet, amely
a Balaton-felvidék változatos, gazdag talaján növekvő tőkék kiváló termésével várja
a látogatókat. A Koczor család majd kétszáz éve, hat generáción át gyűjti és adja át

tapasztalatát az ifjabb nemzedéknek. Ennek köszönhetően ma már az ország több pontján,
rangos boltok választékában is megtalálhatók a Koczor borok, és ennek eredményeként
prosperál a mai szőlészet, pincészet és panzió, ahol kiváló nedűre, festői panorámára,
szép, Balatonra néző szobákra, finom lakomára és kedves fogadtatásra lel a vendég.
Kóstolja végig a Koczor Pincészet borait, szívja magába a levegő különleges zamatát,

 Borkóstolás 18 éven felülieknek.
 Érdemes minél hamarabb bejelentkezni a panzióba.
 Terasz balatoni panorámával.
 Az étterem légkondicionált.
 Kemence és grillező.
 Etetőszék.

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, bejelentkezés alapján.
Az étterem májustól szeptember végéig minden nap
12:00-21:00 között, októbertől májusig bejelentkezés alapján
van nyitva.

költsön el egy finom vacsorát párjával a páratlan, helyi borok társaságában, és ébredjen
balatoni kilátással.
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Anna Grand Hotel**** Wine & Vital Étterme

Elérhetőség:
Anna Grand Hotel**** Wine & Vital
Étterme

Cím:		
Honlap:
Telefon:
E-mail:

8230 Balatonfüred, Gyógy tér 1.
www.annagrandhotel.hu
87/581-200
reservation@annagrandhotel.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

2 főre 4 fogásos svédasztalos borvacsora (1-1 pohár bor
mindegyik fogáshoz) az Anna Grand Hotel**** éttermében.
A Feldobox Élménykupon bármikor felhasználható, kivéve az
Anna-bál napját.
Amennyiben szeretne a vacsora mellé szállást foglalni, az Anna
Grand Hotel**** 20% kedvezményt biztosít a napi szobaáraiból.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes bejelentkezés szükséges.
 A programon csak 18 éven felüliek vehetnek részt.

Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől kb. 140 km. Az M7-es
autópályán, majd a 71-es úton a
Balaton északi partján. A hotel Füred
belvárosában, a Tagore sétánytól
100 m-re található.

¥ Nyitva tartás:

A

balatonfüredi Anna-bálok mindenkori helyszíne, az elegáns Anna Grand Hotel****

Bejelentkezés alapján minden nap 12:00-15:00 és 18:00-22:00
óra között.

Wine & Vital nem csak a wellness területén kíván az élvonalba tartozni. A borkultúra
népszerűsítését is célul tűzte ki maga elé. Számos bor közül válogathat itt a vendég,

és hat borrégió isteni nedűit találhatja meg: a Balatonfüredi-Csopaki, a Villány-Siklósi, Egri,
Etyek-Budai, Szekszárdi és a méltán híres Tokaji borvidék borai sorakoznak a polcokon.
A szálloda több mint 20 éves exkluzív éttermében a gondosan kiválasztott borok a díjnyertes
mesterszakács gasztronómiai kreációival párosulnak, és ízletes vacsorával örvendeztetik
meg a kiváló borokra és hamisítatlan, klasszikus eleganciára vágyó vendégeket.
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Csetvei Pince

Elérhetőség:
Csetvei Pince

Cím:		

8060 Mór,
Hársfa utca hrsz. 737.
Honlap: www.csetveipince.hu
Telefon: 20/316-8551, 20/936-2478
E-mail: info@csetveipince.hu
		

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

3 fő részére 6 tételes privát borkóstoló (1dl/fő/tétel),
borkorcsolyával (kifli karika olíva bogyó vagy zsíros kenyér), és
szörppel/szódával.

vagy
2 fő részére pezsgős welcome drink, privát 6 tételes exkluzív
borkóstoló limitált tételekkel és borkülönlegességek (1 dl/fő/
tétel), és Móri borvidéki sajtkóstolóval.
Amennyiben bort szeretne vásárolni, a pincészet 10%
kedvezményt biztosít az árból.

Elhelyezkedés/megközelítés:
Az M7-es autópályán SzékesfehérvárKeletig, majd a 7-es főúton Győrt
követve a 81-es főútra kell rátérni.
Innen 23 km Mór.

¥ Hasznos információk:

A

festői szépségű Móri borvidéken, a Vénhegy lábánál, a Hársfa utcában várja vendégeit
a Csetvei Pince, immár öt éve. A birtok egy csendes kis zsákutcában, takaros kis sváb
pincék sorában foglal helyet, s ha ide tévedünk, rögtön tudjuk, hogy történelmi borvidéken

járunk. Csetvei Krisztina, az ifjú, ám szakmájában rendkívül jártas, és széles látókörű borász,
ma már férjével együtt vezeti a pincészetet, ahol természetesen a kiváló minőségű boroké a
főszerep. A fajtaborok és fehér házasítások nagy kedvencei az egyre bővülő látogatói körnek,
és ez nem is csoda. Ki ne kóstolna szívesen kiváló ezerjót, királyleánykát, olaszrizlinget,
chardonnayt, szürkebarátot, vagy a gazda kedvenc házasítását, a Napholdcsillagot és a Baba
Rosét. A páratlanul finom olaszrizlinget, Cellux Szimfóniát az Amorf Ördögök múlhatatlan

 Borkóstolás 18 éven felülieknek.
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott.
 Túraútvonalak és kirándulási lehetőség a Vértesben.
 Csókakői vár meglátogatása, lovas programok.
 Borvásárlási lehetőség a helyszínen.

¥ Szálláslehetőségek a közelben:
 Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark**** (Feldobox
élménykártyával 10% kedvezmény)
 Fogadó az Öreg Préshez (Feldobox élménykártyával 10%
kedvezmény)

¥ Nyitva tartás:
Egész évben előzetes bejelentkezés alapján.

slágere ihlette, s a címadók is szívesen kortyolják. Éljen hát ön is a mának, és térjen be erre a
rendkívül izgalmas helyre, ahol csupa kellemes meglepetésben lesz része.
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Hímesudvar Pincészet

Elérhetőség:
Hímesudvar Pincészet

Cím:		
Honlap:
Telefon:
E-mail:

3910 Tokaj, Bem út 2.
www.himesudvar.hu
47/352-416
tokaji@himesudvar.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

2 fő részére standard 5 tételes borkóstolás (0,5 dl/fő/
tétel) Várhelyi Péter borász-tulajdonos vezetésével,
pincelátogatással, valamint egy palack 6 puttonyos aszú
díszdobozban ajándékba. A program kb. 2 órás.

vagy
4 fő részére standard 5 tételes borkóstolás (0,5 dl/fő/tétel)
Várhelyi Péter borász-tulajdonos vezetésével, pincelátogatással,
valamint séta, szőlőbirtok bemutató, és 6 puttonyos aszú
kóstolása a birtokon. A program kb. 2 órás.
Amennyiben szeretne bort vásárolni, a pincészet 10%
kedvezményt biztosít az árból a Kuponnal érkezőknek.

Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől 230 km. Az M3-es
autópályán, majd a 37-es úton Tokaj
irányában. A pince Tokaj belvárosában
található.

¥ Hasznos információk:

T

okaj-Hegyalján több, kiváló, nagy pincészet működik, ám a borvidék igazi kis
ékszerek felfedezésére is lehetőséget ad. A Tokaj óvárosában - régen borkereskedők
utcájaként ismert Bem utcában - található Hímesudvar is a kisebb, családi birtokok

közé tartozik, boraik egyedisége, minősége megéri a látogatást. A Szapolyai János által
építtetett 500 éves vadászház pincéjében hangulatos séta közben ismerkedhetünk meg
a borvidék történelmével, a tokaji borkészítés alapjaival és a borok sokszínűségével. A
Hímesudvar különlegesen szép és egyszerű címkéivel, palackjaival nem találkozunk
a szupermarketek polcain, mivel a mindössze 3 ha nagyságú birtok egész termését

 A programon csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott.
 Hölgyek mellőzzék a magas sarkú cipőt.
 Borvásárlási lehetőség a helyszínen.
 Kellemes nyugodt kerthelyiség.

¥ Szálláslehetőségek a közelben:
 Mádi Kúria Hotel*** - Mád
 Oroszlános Borvendéglő és Vendégfogadó (Feldobox
élménykártyával 20% kedvezmény)

¥ Nyitva tartás:
Egész évben bejelentkezés alapján 10:00 és 18:00 között.

helyben értékesítik a hozzáértő borturistáknak és visszatérő vendégeknek. Japán,
francia, olasz - és számos más külföldi - útikönyvek mellett mi is szívesen ajánljuk, ha
igazi borélményre vágyik!
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Oroszlános Borvendéglő és Borhotel

Elérhetőség:
Oroszlános Borvendéglő és Borhotel

Cím:		 3907 Tállya, Rákóczi út 23.
Honlap: www.oroszlanos.hu
Telefon: 47/598-888
E-mail: info@oroszlanos.hu
		recepcio@oroszlanos.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

2 főre 3 fogásos borvacsora 2 menü lehetőséggel, és hozzá 3
pohár borral az Oroszlános Borvendéglőben. Foglaláskor kérje
a menü variációkat!
Ajánlatunk minden esetben tartalmazza az 500 éves védett
pinceág látogatását.
Amennyiben közvetlenül foglal szállást, vagy meghosszabbítja
itt tartózkodását, az Oroszlános Borhotel 15% kedvezményt
biztosít a napi szobaárakból.

¥ Hasznos információk:

A

z Oroszlános Borvendéglő és Borhotel Tállyán található, mely a világörökség
részeként viszi hírét a tokaji borvidéknek szerte a világban. Az épületet, a 400 éves
Szirmay-kúriát Hillebrandtnak, Mária Terézia főépítészének köszönhetjük, a jó

borokat pedig a Szirmay birtok tőkéinek. A borvendéglő külön szót érdemel. Maga Eckart
Witzigmann, az évszázad szakácsa is elégedetten dőlt hátra az itt elköltött ebéd után,
pedig akkor sem került más az asztalra, csak a szokásos: friss és kiváló minőségű, saját

Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől kb. 220 km. Az M3-as
autópályán, az M30-as úton, majd
a 3-as úton Felsőzsolca irányában.
Ezután a 37-es úton Szerencs
irányában Tállyáig. A borvendéglő a
főút mentén található.

 Szállás esetén a 18 éven felüli vendégeknek az IFA a
helyszínen fizetendő.
 Fürdőház: pezsgőfürdő, infraszauna, finn szauna,
dézsazuhany (fürdőköpeny biztosított).
 Borkóstolás 18 éven felülieknek.
 Terasz, kerthelyiség.
 Szivarszalon.

¥ Nyitva tartás:
Szállás egész évben bejelentkezés alapján, szerdától
vasárnapig. A vendéglő szerdától szombatig 12:00-22:00 között,
vasárnap 12:00-15:00 között van nyitva.

készítésű és helyi alapanyagokból nagy szakértelemmel készített, változatos fogások.
Bízunk benne, hogy ezek után Önnek is kedve támad eltölteni egy kis időt az Oroszlános
Borvendéglőben, melynek szárnyas tölgyfa kapuja az 1600-as évekbeli oroszlánfejes
kopogtatókkal a bor és gasztronómia csodálatos világába enged belépést.
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Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet

Elérhetőség:
Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet

Cím:		

3931 Mezőzombor, 		
		Disznókő-dűlő
Honlap: www.disznoko.hu
Telefon: 47/569-410
E-mail: borbutik@disznoko.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

5 főre 6 tételes borkóstolás (0,5 dl/fő/tétel) borbemutatóval,
borkorcsolyával, pince- és birtoklátogatással Disznókőn.
A kóstolható borok: Tokaji Furmint Száraz, Tokaji Hárslevelű
Száraz, Tokaji Furmint Késői Szüretelésű, Tokaji Édes
Szamorodni, Tokaji Aszú 5 puttonyos és Tokaji Aszú 6
puttonyos.
Amennyiben szeretne bort vásárolni, a pincészet 10%
kedvezményt biztosít az árból.

¥ Hasznos információk:

D

isznókő neve jól ismert azok körében, akik csak egy kicsit is érdeklődnek a borok
iránt. A tokaji borvidék egyik legkiválóbb pincészete a birtokon található vaddisznófej
formájú kőről kapta a nevét. Ezen a csodálatos vidéken terül el a több mint 100

hektáros szőlészet, amely finomabbnál finomabb aszúkkal és egyéb nedűkkel kényezteti
a csúcsminőségre szomjas borbarátot.
Ide várja látogatóit az a pincészet, melyet gyönyörű épületek - többek között belső
tereivel egy tokaji utcaképet megörökítő feldolgozóház - tesznek még hívogatóbbá. A

Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől 230 km. Az M3-as
autópályán, majd a 37-es út Tokaji
elágazásánál (a Sárga Borház
Vendéglőnél) Disznókő-dűlőig.

 A programon csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott.
 Hölgyek mellőzzék a magas sarkú cipőt.
 Borvásárlási lehetőség a helyszínen.
 Ingyenes parkolási lehetőség.

¥ Szálláslehetőségek a környéken:
 Mádi Kúria Hotel *** - Mád
 Oroszlános Borvendéglő és Vendégfogadó (Feldobox
élménykártyával 20% kedvezmény)

¥ Nyitva tartás:
Egész évben bejelentkezés alapján.

programot a birtokot bemutató diavetítéssel, pincelátogatással, borkóstolással és
ínyenc vacsorával is gazdagíthatjuk. A birtokon érdemes elidőzni, hiszen a borgazdaság
valamennyi látványossága bizton garantálja, hogy Disznókőn tett látogatása egyedi és
mindig emlékezetes élmény marad.
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Borecet Manufaktúra

Elérhetőség:
Borecet Manufaktúra

Cím:		

3916 Bodrogkeresztúr, 		
Tarcali utca 22.
Honlap: www.borecet.hu
Telefon: 30/652-0654
E-mail: info@borecet.hu
		

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

4 fő részére a Borecet Manufaktúra, illetve az Acetánia
Múzeum és Látogatóközpont megtekintése vezetett túra
keretében, a program zárásaként korlátlan számú borecet
kóstolása ecetmester társaságában, gourmet ízelítővel.
Gourmet ízelítő tartalma: 2,5 dl shrubbie (gyümölcsös,
balzsamecet alapú, szénsavas üdítőital), sajttál (különböző
sajtokból, dressinggel), grill falatok, friss saláta porció,
sütemény, kávé/tea infusions (balzsamecet ízesítéssel).

¥ Hasznos információk:

Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől kb. 220 km. Az M3-as
autópályán, majd az E79-es úton
Felsőzsolcáig, onnan Bodrogkeresztúr
a 37-es úton kb. 43 km. A település
központjában ki van táblázva az irány.

 Előzetes bejelentkezés szükséges.
 A program időtartama kb. 2 óra.
 A kínált italok és borecetek alkoholmentesek.

K

ülönleges kirándulásra hívjuk, olyan gourmet kalandra, amelyből nincs több az
országban. A bodrogkeresztúri Borecet Manufaktúrában mindent megtudhat arról,
hogyan készülnek a legnemesebb ecetek. Az adalékanyag nélkül, természetes

¥ Nyitva tartás:
Hétfő – Péntek: 8:00 – 16:00
Egyéb időpontban: egyeztetés alapján

alapanyagokból gyártott, tölgyfahordóban érlelt különlegességek közül itt, a tokaji
borvidéken a borecetet tekinthetjük a legjellemzőbb terméknek, de a manufaktúra ezen
felül kiváló balzsameceteket, gyümölcseceteket kínál. A Borecet Manufaktúra mellett
található az Acetánia Múzeum, ahol vezetett túra keretében ismerkedhet mélyebben
a különleges nedűkkel. A program zárása ugyancsak igazi kuriózum. Öt tételből álló
gourmet falatkák elfogyasztása mellett kóstolhatja meg az ország legpompásabb
eceteit, köztük a legendás aszúágyon érlelt borecetet is, amely egy kicsit talán Széll
Tamás dicsőségéhez is hozzájárult a Bocuse d’Or versenyen.
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Birkás Bor- és Pálinkaház

Elérhetőség:
Birkás Bor- és Pálinkaház

Cím:		

6070 Izsák-Kurjantó,
52-es főút, 34. kilométerkő
Honlap: www.birkasborhaz.hu
Telefon: 20/317-6059
E-mail: info@birkasborhaz.hu
		

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent

meghívást:

2 fő részére 10 tételes prémium borkóstoló és 1-1 birkapörkölt
és tejespite.

vagy
3 fő részére 10 tételes prémium borkóstoló és 1-1 sajttál.

vagy
4 fő részére 4 tételes borkóstoló (1. vagy 2. számú) és 1-1
paraszttál/ sajttál.
Minden esetben a kóstolási mennyiség fajtánként 0,5 dl/ fő/
tétel.
Ajánlatunk tartalmaz egy vezetett pincelátogatást is.

Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől kb. 112 km. Az M5
autópályáról az 52-es főúton
Kecskemét irányába haladva a 34.
kilométerkőnél található.

¥ Hasznos információk:

H

a ezt a katalógust lapozgatja, bizonyára nem veti meg a finom borokat, s talán
már kóstolt is egy-egy tételt a Birkás Bor- és Pálinkaház kínálatából. Érdemes

 Előzetes bejelentkezés szükséges.
 Borkóstolás csak 18 éven felülieknek.
 A program körülbelül 3-4 órás.
 A parkolás a pincészet udvarán díjmentes.
 Borvásárlási lehetőség a helyszínen.

ezeket a kiváló borokat közelebbről is szemügyre venni, ezért arra bátorítjuk,

hogy látogasson el személyesen a Birkás Pincészetbe. A birtok szinte az ország kellős
közepén fekszik, s tőkéi igencsak meghálálják mindazt a szeretet és gondoskodást,
amelyet jó gazdáitól kaptak az elmúlt negyven évben és kapnak ma is. Bizonyosodjon
meg arról is, hogy még a legjobb borhoz is hozzáad valamit, ha zavartalan
nyugalomban, szép környezetben, sőt a termőhelyen kóstoljuk. Vegyen hát részt egy
páratlan borkóstolón, ahol a kiváló nedűket olyan különlegességekkel kísérheti, mint

¥ Szálláslehetőségek a környéken:
 Biczó csárda és lovaspanzió (Hármaspuszta).
 El Bronco Ranch Resort and Spa (Izsák).

¥ Nyitva tartás:
Egész évben bejelentkezés alapján.

a birkapörkölt, a tejespite, egy fantasztikus sajtválogatás, vagy a környék gazdag és
kiváló minőségű állatállományának köszönhető paraszttál.
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Folyamatosan bővítjük kínálatunkat, így lehet, hogy még több
program között is válogathat. A már Önnél levő nyomtatott
katalógusban nem tudjuk az év közben induló új lehetőségeket
feltüntetni, de megtesszük honlapunkon. Látogasson el oldalunkra,
nézze meg került-e új program ebbe a csomagba! Videók és
élménybeszámolók között is böngészhet.

www.feldobox.hu
Hírek és újdonságok a Facebook oldalunkon is!

Sikerült választania?
Kellemes kikapcsolódást kívánunk!
Miután felhasználta ajándékát, töltse ki
elégedettségi kérdőívünket honlapunkon,
vagy a mellékelt papír kérdőíven. A kitöltők
között minden hónapban egy Kastélyszálló
ajándékot sorsolunk ki!
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Élményajándékaink
Meghívás 1 vagy akár több főnek egy felejthetetlen
kalandra, földön, vízen vagy levegőben.

140

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy garantáltan szívdobogtató élményre.

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHAT

140

Meghívás 1 vagy 2 fő részére egy kényeztető
programra, hölgyeknek vagy uraknak.

120

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHAT

Meghívás egy vidám programra
2-14 éves gyerekeknek és családjuknak.

110

Tematikus ajándékdobozok

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy új hobbi felfedezésére.

90

25

30

SZÁLLODA KÖZÜL
VÁLASZTHATNAK

20

50

1-4 éjszakás üdülés 2 főnek,
különleges programokkal.
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GOURMET ÉTTEREM
KÖZÜL VÁLASZTHATNAK

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy kellemes utazásra a bor világában.

KASTÉLYSZÁLLÓ KÖZÜL
VÁLASZTHATNAK

35

AUTENTIKUS ÉTTEREM
KÖZÜL VÁLASZTHATNAK

Meghívás 2 fő részére egy exkluzív
gasztronómiai élményre.

Meghívás 2 vagy 3 részére egy
időutazásra, romantikus vacsorával
és kastélyszállós éjszakával.

12

PROGRAM ÉS TANFOLYAM
KÖZÜL VÁLASZTHAT

Meghívás 2 fő részére
egy háromfogásos ebédre vagy vacsorára.

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHATNAK

Kikapcsolódás csomag 2 fő részére:
1 éjszaka 4-5 csillagos szállodában,
wellness programokkal.

ÚTI CÉL KÖZÜL
VÁLASZTHATNAK

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHAT

BORPROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHATNAK

Meghívás 2 fő részére egy különleges
ízutazásra, számos étel és ital
különlegesség felfedezésére.

80

ÍNYENC PROGRAM
KÖZÜL VÁLASZTHATNAK
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Bővebb információ: www.feldobox.hu
100

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHAT
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Energikus feltöltődés Szabadidő,
Wellness és Gasztronómia területen
energia
információk
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Ajándékozzon élményt az üzleti életben
A cégeknek a Feldobox egy innovatív, praktikus, valódi örömet szerző,
hatékony ajándékozási lehetőség: üzleti ajándék partnereknek,
ügyfeleknek, ajándék munkatársaknak... Nagyszerűen használható
incentive célokra vagy akár nyereményjátékok, promóciók keretében.
Eredeti ajándék, melyre emlékeznek majd és amely mindenkinek
tetszik, hiszen a választás szabadságát nyújtja.

kártya

ajándék

Legyen Ön is szolgáltató partnerünk
Fantasztikus élményeket kínál a szabadidő, wellness, üdülés és/vagy a
gasztronómia területén? Ha szeretne bekerülni a Feldobox partneri hálózatába, keressen fel bennünket telefonon vagy e-mailen (info@feldobox.hu).
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Harmonikus kikapcsolódás Szabadidő,
Wellness és Gasztronómia területen

Legyen Ön is Feldobox viszontértékesítő
Amennyiben érdekli a Feldobox forgalmazása boltjában vagy Web-oldalán,
keressen fel bennünket telefonon vagy e-mailen (info@feldobox.hu).
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Fantáziadús programok Szabadidő,
Wellness és Gasztronómia területen

fantázia

Termékeink országszerte közel 200 boltban kaphatók. A teljes lista
megtalálható honlapunkon.
Ellátogathat irodánkba, vagy kereshet minket telefonon munkanapokon
09:00-től 18:00-ig:
Budapest, II. kerület, Bem rakpart 56. Fsz.1 – Tel: 06 1/786 56 70
(a Margit híd budai hídfőjénél)
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Vegyes ajándékkártyák

ingyenes házhozszállítás!
Æ Havonta frissülő programajánlónkban saját maga számára válogathat számos vonzó árú szabadidős tevékenység között.

200

ÚJ

Æ Részletes információkat talál a Feldobox-ról és partnereiről.
Æ Kedvező feltételek mellett rendelhet ajándékokat: kényelem, -8% és

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHATNAK

Látogasson el honlapunkra: www.feldobox.hu

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy különleges kulturális programra

Érdeklődik vagy rendelni szeretne ?

Fontos információk / felhasználási feltételek
 Élménykuponja egy szabadon választható programra jogosítja fel a Feldobox partnerei által
kínált számos lehetőség közül.
 A partnerek listáját és a programok leírását ez a katalógus, valamint a Feldobox weboldala is
tartalmazza. A programjainkat folyamatosan felülvizsgáljuk és bővítjük, így előfordulhat, hogy a
honlapon több lehetőség van feltüntetve, mint a katalógusban. Élménykuponja ezekre is érvényes!
 Ha valamelyik partnerünk elérhetősége vagy az általa nyújtott szolgáltatás csomag esetleg
változna, ezeket honlapunkon tesszük közzé. Előfordulhat, hogy egy program megszűnik, ezt
is honlapunkon tudjuk jelezni. Ebben az esetben kérjük válasszon egy másik lehetőséget a
széles kínálatból.
 A jelen katalógusban, az élménykuponon, az ajándékdobozon és a honlapunkon lévő képek
csak illusztrációk.
 Amennyiben a kuponon feltüntetett felhasználási idő lejárt, a kupont a partnerek nem
fogadják el, és a Feldobox nem váltja vissza. Javasoljuk, hogy ne várjon az utolsó pillanatig
az Önnek legkedvesebb program igénybevételéhez.
 Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, mondja el, hogy
Ön egy Feldobox élménykupon birtokosa, és adja meg a kupon nevét is.
 A programok és szállások az egyes partnerek szabad kapacitásának és nyitva tartásának
függvényében foglalhatók le. Amennyiben partnerünk a kívánt időpontban nem tudja Önt
fogadni, egyeztethet vele másik időpontot, vagy választhat másik programot a katalógusból.
 A program helyszínére érkezve adja át partnerünknek a megfelelően kitöltött eredeti kupont
a kártyával együtt. Kupon és kártya csak együtt érvényesek! A kártyát vissza fogja kapni.
 Semmiképpen ne kaparja le a kártya hátoldalán található azonosító kódot. Ha a kód láthatóvá
válik, a kártyát nem fogadják el, és becserélésére nincsen lehetőség.
 A nem megfelelően kitöltött kuponokat partnereink visszautasítják. A kuponra fokozottan
ügyeljen, mert annak elvesztése vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehető
igénybe, és az elvesztett kupont pótolni nem áll módunkban.
 A programokat mindenki saját felelősségére veszi igénybe (bizonyos kaland partnereink erről
nyilatkozatot is iratnak alá az élmény igénybevétele előtt). A kupon felhasználója semmilyen
esetben nem vonhatja felelősségre ennek kibocsátóját (FDB Kft-t) és forgalmazóit, a kupon
felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért.
 A szállások, a törvény által előírt módon, idegenforgalmi adó (IFA) megfizetését kérhetik a
helyszínen. Ez általában pár száz forint /fő /éjszaka szokott lenni, összege helyszínfüggő.
 A Feldobox élménykupon nem fizetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be
készpénzre és nem váltható vissza.
 Az oldalakon található minden szöveg és fénykép a szerzői jog védelme alatt áll. Az írások
bármilyen nemű utánközlése kizárólag a Feldobox írásos engedélyével lehetséges.
 A katalógusban feltüntetett, extra kedvezmények a Feldobox élménykártya felmutatásával
vehetők igénybe a partnereink által meghatározott feltételekkel, általános listaárakra
érvényesek, más akciókra vagy szezonális ajánlatokra nem érvényesek.
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