Kedves Borbarát Túratársak!
A korábbi években nagy népszerűséget szerzett bortúrát az idei évben is
megrendezzük. Ezúttal a magyar történelmi borvidékek egyik legjelesebb térségét, a
Tokaji borvidéket vesszük célba. Hogy a kiváló nedűk kóstolgatásának és a kulináris
élvezeteknek megadjuk a módját, az idei túránkat rendhagyó módon szervezzük. A
túránk időpontját a Tokaj-Hegyaljai Szüreti Napok eseményeire időzítettük.
Pénteken koraeste találkozunk szállásunkon, „welcome drink” elfogyasztása után
elfoglaljuk
szálláshelyünket
az
Észak-magyarországi
Vízügyi
Igazgatóság
vendégházában. Este beszélgetünk és borozgatunk a szálláson, vagy fakultatív program
keretében, az utazás alatt megfáradt testünket kényeztetve éhünket és szomjunkat
oltjuk valamelyik közeli vendéglátó egységben.
Szombaton a hidegtálas reggeli elfogyasztása után ismerkedünk a környékkel és a híres
borvidék nedűivel, pincéivel (pontos program előkészítés alatt), majd délután TokajHegyaljai Szüreti Napok programján veszünk részt, közbeiktatva egy jó vacsorát és
többtételes borkóstolót.
Vasárnap reggeli a szálláson, majd egy kis túra a Kopasz-helyre, ahonnan jó idő esetén
ráláthatunk a Tokaji Hegyaljára és a Bodrogközre. Túránk végén elbúcsúzunk egymástól
és a nektárt csepegtető vidéktől.
Utazás:

Egyénileg, autóval (igény esetén telekocsis rendszerben Győrből és
Budapestről)

Találkozó:2017. október 6-án, pénteken, este 17:00 - 20:00 óra között a szálláson,
Észak-magyarországi VIZIG Tokaji Szakaszmérnökségének Tisza-parton
fekvő vendégházában
3910, Tokaj, Széchenyi sétány 2.

Részvételi díjak:
✓ Egyesületi tagoknak:

30,000.- Ft/fő

✓ Nem Egyesületi tagoknak:

35,000.- Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
✓ a túravezetést
✓ 2 éjszaka szállást 2, 3, 4 ágyas szobákban
✓ üdülőhelyi díjat
✓ welcome drink-et
✓ reggeliket (szombat, vasárnap)
✓ pénteki hidegtálas vacsorát
✓ szombat délelőtti pincelátogatást borkóstolóval
✓ szükség esetén transzfert a borkóstolóhoz
✓ szombati főétkezést borkóstolóval
A részvételi díj nem tartalmazza:
✓ az utazást
✓ további étkezések, italozások költségét
Kérjük, aki részt kíván venni a rendezvényen, mielőbb jelezze részvételi szándékát a
bakonyikalandorok@gmail.com e-mail címre. Kellemes túrázást, jó szórakozást kívánunk!
FONTOS: A rendezvény nyilvános, de a szállás kapacitása és az esemény jellege miatt a
maximális létszámkorlát 25 fő!!! E felett már csak várólistára kerülhetnek a jelentkezők.
A jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk fel, melyet e-mail-ben visszaigazolunk!
Kellemes kikapcsolódást kívánunk!

