
         

             

 

 

 

 

 

 

 
 

Kedves Borbarát Turista Társak! 

A tavaly és tavalyelőtt nagy népszerűséget szerzett bortúrát az idei évben is megrendezzük. Ezúttal a 
magyar történelmi borvidékek egyik legjelesebb térségét, a Villányi borvidéket vesszük célba. Hogy a 
kiváló nedűk kóstolgatásának és a kulináris élvezeteknek megadjuk a módját, az idei túránkat két 
naposra tervezzük. 

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

Találkozó: 2015. szeptember 26-án, szombaton, 10:30 óra, Villány mellett a Nagyharsányi 
szoborparknál, GPS: N45.856244 E18.430982   

Szombaton délelőtt a Villányi hegység részét képező, fokozottan védett Szársomlyó (442m) 
egyedülálló természeti és kultúrtörténeti értékeivel ismerkedünk meg. A hegy 1944 óta védelem alatt 
áll – mint a magyar kikerics egyetlen hazai termőhelye –, majd 1991-től az északi és a déli oldal is 
fokozott védelmi oltalmat kapott. Megismerjük a hegyre jellemző mészkőszikla- és hasadékgyep 
társulásokat és jellegzetes fajaikat (bakszarvú lepkeszeg, korongos lucerna, téglaszínű lednek), 
valamint a Szársomlyói vár történetét. A túrát követően rövid sétát teszünk a híres pincesoron, majd 
elfoglaljuk szálláshelyünket a Solt panzióban (Villány, Batthyány utca 3/a, 7773). 

A nap fénypontját, Keller György pincészetében (http://www.kellerpince.hu/) eltöltendő este adja, ahol 
ínycsiklandó étkekből álló vacsorát fogyasztunk, (hideg előétel, meleg vegyes sültekből összeállított 
svédasztal, rétes, stb.) majd azt követően a pincészet 8 féle díjnyertes borának kóstolgatására kerül 
sor.  Mulatás kifulladásig, a húrok gyantázásáról a „cigány”, a torkokéról György barátunk gondoskodik.  
A hangulatot a muzsika és a maligán fokozza. 

Vasárnap reggeli a panzióban, a sebek nyalogatása „kutyaharapás szőrével” módszer alkalmazásával. 
Haza utunkat megszakíthatjuk a Kelet-Mecsek Tájvédelmi körzetben vezetett könnyű, levezető 
túrákkal. Zengővárkony (Gesztenyés, Rockenbauer Pál sírja, Tájház és Tojás Gyűjtemény), illetve 
Óbánya (Pisztrángos tavak, Ferde-vízesés, Pro Silva tanösvény) felkeresésével zárjuk emlékezetes 
hétvégénket.  

 

  



         

Programok 

Szombat  

Túra: Nagyharsányi szoborpark és Szársomlyó. Táv: 5 km, menetidő 3-4 óra, szintemelkedés kb.280 m, 
könnyű túra 

Este: bőséges vacsora, 8 tételes borkóstoló, zenés, táncos mulatság a Keller pincében. 

Vasárnap  

Bőséges paraszttálas reggelink elfogyasztása után a Kelet-Mecsek legszebb részeit keressük fel. 
Könnyű, rövid túránkat követően egyénileg történik a hazautazás a kora délutáni órákban. 

Részvételi díjak:  

✓ Egyesületi tagoknak:  17,000.- Ft/fő,     

✓ Nem Egyesületi tagoknak: 20,000.- Ft/fő. 

 

A részvételi díj tartalmazza: 

✓ a túravezetést, 

✓ 1 éjszaka szállást a Solt Panzióban, kétágyas szobákban, 

✓ üdülőhelyi díjat, 

✓ étkezéseket: vacsora és borkóstoló korlátlan italfogyasztással (szombat), reggeli (vasárnap) 

✓ szombat éjszakai muzsikás mulatságot.  

A részvételi díj nem tartalmazza: 

✓ az utazást, 

✓ és további étkezések költségét. 

Kérjük, aki részt kíván venni a rendezvényen, mielőbb, de legkésőbb 2015. május 31-ig 

jelezze részvételi szándékát a bakonyikalandorok@gmail.com e-mail címre. 

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!  

Kellemes túrázást, jó szórakozást kívánunk! 

   

 

 


