
         

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Borbarát Kalandorok, Túratársak! 

Idén újabb történelmi borvidéket keresünk fel, ezúttal Szekszárdra látogatunk. Az utóbbi években 

imponáló fejlődésnek örvendő borvidéken nemzetközi mércével mérve is versenyképes borokat 

palackoznak. Ezen a hosszú hétvégén eszünk, iszunk, mulatunk, na és persze túrázunk, de nem is 

akárhogy. Az ízletes, hagyományos magyar étkeket nem felejtjük el lekísérni a nemzeti kincsünknek 

tekinthető kadarkával és a hegy további híres fajtáinak leveivel. 

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

Találkozó: 2016. szeptember 23-án, pénteken, este 17:00 - 20:00 óra 

 Szekszárd-Szőlőhegy, Strázsahegy, Strázsa Vendégház 

 GPS: N46.3115289 E18.6765980   

Programok 

Péntek 

Érkezés az esti órákban. Szállás elfoglalása, welcome drink, bőséges paraszttálas vacsora, majd 

kötetlen mulatozás. 

Szombat 

Miután kipihentük magunkat energiagazdag hagymás, szalonnás, kolbászos tojásrántottát reggelizünk, 

majd nekivágunk a Szekszárdi-dombság szurdikainak, völgyeinek, hegyeinek. Könnyű gyalogos túránkat 

megszakítjuk a Fekete pincészetben, ahol szomjunkat 4 soros borkóstolóval, étkünket pogácsával és 

zsíros kenyérrel oltjuk. Bizonyára itt sem fogunk csalatkozni, hiszen a borpince tulajdonosának 

hitvallása és célja  a folyamatosan és egyenletesen jó minőségű, a szekszárdi borvidékre jellemző 

gyümölcsös, bársonyos és tüzes borok természetes és környezetbarát módon történő előállítása. A 

pincelátogatás után visszasétálunk a vendégházhoz, de a visszaúton is akadhat oly’ pince, melyet vétek 

lenne nem megtisztelni látogatásunkkal. 

Este nagy mulatság veszi kezdetét a Strázsa vendégházban. A 7 hektáron gazdálkodó Tringa pincészet 

8 tételes borkóstolóját élvezhetjük, vacsorára szabadmerítéses pincepörköltet fogyasztunk házi 

http://maps.google.com/maps?q=45.856244,18.430982%28Vill%C3%A1ny,%20Nagyhars%C3%A1nyi%20szoborpark%29&z=15


         

csipetkével, savanyúsággal, desszertnek pedig házi rétessel kínálnak. Mielőtt valaki azt hinné, hogy eme 

kulináris élvezetek után nyugovóra térünk, nagyot téved, hiszen a talpalávalóról cigányzenészek 

gondoskodnak. Lesz itt eszem-iszom, dínomdánom akárcsak egy lagziban, kifulladásig  

Vasárnap 

Macskajajos fejünket házigazdáink bőséges reggelijével (kőrözött, virsli, péksütemény, kávé, tea…) 

gyógyítjuk. Mielőtt azonban hazaindulnánk, teszünk egy szép és könnyű túrát a Szekszárdi-dombság 

látnivalóinak felkeresésével. Kora este elbúcsúzunk a kékszőlők híres borvidékétől, Szekszárdtól és 

ismét sok-sok élménnyel gazdagodván hazafelé vesszük az irányt. 

 

Részvételi díjak:  

✓ Egyesületi tagoknak:  30,000.- Ft/fő    

✓ Nem Egyesületi tagoknak: 35,000.- Ft/fő 

 

A részvételi díj tartalmazza: 

✓ a túravezetést 

✓ 2 éjszaka szállást a Strázsa Vendégházban 

✓ üdülőhelyi díjat 

✓ reggeliket (szombat, vasárnap) 

✓ vacsorákat (péntek, szombat) 

✓ borkóstolókat (Fekete borpince: 4 tételes; Tringa borpince: 8 tételes), welcome drinket 

✓ szombat éjszakai élő cigányzenés mulatságot 

A részvételi díj nem tartalmazza: 

✓ az utazást 

✓ további étkezések 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 20 fő!!! E felett már csak várólistára kerülhetnek a jelentkezők. 

A jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk fel!  
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