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

Pannonhalmi Borvidéki Bortúrák
„P & P – Pannonhalma és Pázmándhegy” (1 éjszakás csomag)
1. nap:
14.00 óra Érkezés a Szent Jakab Házba, szobák és kulcsok
átvétele
15.00 óra Pannonhalmi Apátsági Pincészet - látogatás és 5
boros kóstoló pogácsával
17.00 óra Indulás lovas-kocsival a Huszár Pincészethez (rossz
idő esetén transzferbusszal)
17.30 óra Huszár Pincészet, Pázmándfalu-Pázmándhegy –
látogatás és 5 boros kommentált borkóstoló, majd paraszttál
vacsora
20.00 óra Indulás a Huszár Pincészettől transzferbusszal a Szent Jakab Házhoz
20.15 óra szabadprogram, szállás a Szent Jakab Házban

2. nap:
09.00 óra Turistareggeli a Szent Jakab Házban
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 ”P & P – Pannonhalma és Pázmándhegy” programcsomag díja: 18.000,- Ft/fő
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RÉSZTVEVŐ PINCÉSZETEK
Pannonhalmi Apátsági Pincészet
A 996-ban Pannónia Szent Hegyén letelepedett
bencés szerzetesek monostoruk felépítésével egy
időben újjáélesztették a vidék rómaiak által
létrehozott szőlő- és borkultúráját.
A II. világháborút követő államosítások után 50
évvel a Pannonhalmi Főapátság és az MKB Bank
új szőlőültetvény és pinceépület kialakításával
ismét életre keltette ezt a hagyományt.
Az 50 ha összterületű újratelepített ültetvény
kétharmada fehér- (rajnai rizling, sauvignon blanc,
fűszeres tramini, olaszrizling, chardonnay, pinot
blanc), egyharmada pedig kékszőlőt (pinot noir,
merlot,
cabernet
franc)
szolgáltat
a
feldolgozáshoz. A fajtaszerkezethez igazodó és gravitációs anyagmozgatáson alapuló technológia
évente több mint 300.000 palack minőségi bor készítésére alkalmas.
www.apatsagipinceszet.hu

Huszár Pincészet
A
Pannonhalmi
Szent
Márton
Borrend
nagymesterének pincészete.
A régi pince és a mögötte, a domboldalon felívelő
szőlő ültetvény látványa már a szemnek is
gyönyörűség.
A felújított, de autentikus elmeit, hangulatát
megőrző pincében akár 50-60 fő számára is
biztosítható a saját termesztésű szőlőből készült
kiváló borok élvezete, a vendéglátás.
Sok baráti társaság, csoport fedezte már fel a
helyet, ahol nem ritka a cigányzene vagy a táncos
mulatság sem…
www.huszarpinceszet.hu

TRANSZFER
A borászatok közötti közlekedést
biztosítja, amelynek díja benne
csomagárban.
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SZÁLLÁS
A Cseider-völgyben újonnan felépült, a VIATOR Étterem és Borbár irányából gyalogosan is
megközelíthető Szent Jakab Házban (ifjúsági szállás kategória!).

SZENT JAKAB HÁZ
Cím: H-9090 Pannonhalma, Cseider-völgy Mobil: +36/30/260-9920
E-mail: szentjakabhaz@osb.hu Web: www.szentjakabhaz.hu
A Szent Jakab Ház körülbelül 10 perces erdei sétára van a VIATOR étteremtől, ahonnan körülbelül
még 10 perc séta a Főapátság. GPS koordináták: N47 33.507 E17 45.308
A központi épületegyüttesben található az ebédlő és egy közösségi terem. Az ebédlőben
teakonyha található. A turistareggeli az ebédlőben kerül feltálalásra.
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 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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