Szekszárd és a Gemenci erdő - Visszajövünk!
2020-07-31 - 2020-08-02
Hétvégére
újabb
kalandra
hívunk!
Egy
csodálatos
borvidéken,
apró,
dimbesdombos
dűlőkben
sétálunk,
pincéről pincére járva finom
borokat kóstolunk, bejárjuk a
löszbe
vájt
szurdikokokat,
varázslatos
kilátópontokról
gyönyörködünk. A szekszárdi
dombokat
magunk
mögött
hagyva pedig Gemenc vadonját
derítjük fel kenuinkkal! Tarts
velünk, fedezzük fel a szekszárdi
borvidék legszebb dűlőit s a
gemenci folyóágak kusza világát!

Kiemelt látnivalók
Gemenc
Szekszárd
Szekszárdi borvidék
Duna-Dráva Nemzeti Park
Borkóstoló
Kenutúra

Irodánk részt vesz a Magyar
Turisztikai
Ügynökség
"Visszajövünk!" kampányában,
hogy
együtt
újraindítsuk
a
belföldi turizmust! Jelentkezz Te
is és támogasd a hazai turizmust!
Fedezzük
fel
együtt
Magyarország csodáit! Foglalj
2020. június 1. és július 15. a
Visszajövünk!
promókóddal
bármely belföldi útra és mi 5%
kedvezményt adunk!
MIT TARTALMAZ
az utazást kisbusszal,
szállást 2 ágyas
szobákban,
egy welcome drinket és
pogácsát,
2 reggelit,

MIT NEM TARTALMAZ
a további étkezéseket,
a borkóstolók árát,
a további belépőket és
fakultatív programok árát,
a biztosítást.
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a kenuk és a felszerelés
bérleti díját,
a sofőrtranszfert a
végpontokra,
a szervezést és
túravezetést.
TÚRAVEZETŐ: Nagy Gergely
Gergő éppen hogy megtanult járni, vándorútra indult a népmesék
nyomán hamuban sült pogácsával tarisznyájában. Ezt a szokását
mostanáig sem nőtte ki, folyton új kalandokat keres, és nem tud
megülni a fenekén. Egyetemi évei alatt elcsábították a hegyek, nem
csoda hát, hogy gyakran visszatér Erdély és a Balkán érintetlen
helyeire, ahol még egyedül tud lenni a természet csodáival.
Ausztriában és Németországban töltött évei alatt pedig
szabadidejében az Alpok ösvényeit járta, s mára már úgy ismeri a
vidéket, mint a tenyerét. Igazi két lábon járó térkép: nincs olyan pont
a világban, ahol ne tudna tájékozódni. Túráin pedig mindenkit
magával ragad a hegyekhez, a természethez fűződő szeretetével,
kalandos történeteivel.
ÚTLEÍRÁS
1. nap Szekszárd
Találkozás: Péntek délután 16:30-kor találkozunk Budapesten
az Etele téri P+R parkolóban. Itt vár ránk kisbuszunk és innen
indulunk el Szekszárdra, ahol egy kedves kis borászat lát minket
vendégül. Két éjszakát töltünk itt, a pincészet vendégházában. A
szobák elfoglalása után részletesen megbeszéljük a következő két
nap programját, ezután pedig fakultatív borkóstolóval egybekötött
vacsorán veszünk részt. Most a házigazda vendégszeretetére
leszünk bízva, aki a finom ízek kíséretében mesél nekünk a tájról, a
pincéről és borairól. Garantáltan nem fogunk unatkozni. Akinek van
még kedve a vacsora után is maradhat, hiszen a szóból kifogyni nem
lehet, s ki-ki kedve szerint kipróbálhatja magát különféle
társasjátékban is.
Szállás: panzióban, ellátás: fakultatív borkóstolóval egybekötött
vacsora.
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2. nap Szekszárdi borvidék
Bortúra a szekszárdi borvidéken: Finom reggelit kapunk, ami kell
is, hiszen hosszabb túrát teszünk a szekszárdi dombokon. A
szállásunknak helyt adó pincészetből először a város felé vesszük az
irányt, hogy megnézzük a belváros legérdekesebb látnivalóit: a
Bormúzeumot, a Babits Mihály Emlékházat. Innen felsétálunk a
Bartina hegyen álló kilátóhoz, ahonnan csodálatos panoráma tárul
elénk. A város tekervényes utcái, a környező földek, Gemenc zöld
erdősége és a domboldalakon felfelé sorjázó szőlősorok szemet
gyönyörködtető látvány! Innen az Iván-völgyi tetőn, csodálatos
helyen álló Heimann Pincét keressük fel. A présház és birtokközpont
előtti panorámateraszról letekintve lábunk alatt terül el a Sárköz és a
Gemenci erdő vidéke. Jó borokat kóstolgatva, szemünkkel a
messzeségben kalandozhatunk, s közben megismerjük a család és a
gazdaság történetét is. Finom ízekkel eltelve gyalog folytatjuk a
borvidék felfedezését. Utunkat a Hosszú-völgyben folytatjuk, hogy
megtekintsük a szőlődombok legismertebb látnivalóját, a
domboldalban álló, festői Remete-kápolnát. A kápolna után a
Szekszárdi-dombság egyik legmagasabb pontját vesszük célba. A
Bati-kereszt kilátó csodálatos kilátással vár ránk: a Szekszárdi
borvidék egyedi panorámáját és Sötétvölgy erdőtömbjének
különleges látványát adja nekünk. Gyönyörködés után rövid sétával
érkezünk meg a Tringa Borpincéhez. Ez a hely az, ahol egy borpincét
és egy kilátót ötvöztek. A szőlődomb tetején található pince terasza
a délutáni fényekben a legjobb hely! Itt is borkóstolóval várnak ránk.
A borok és a birtok megismerése után már csak a szekszárdi
löszutak, a szurdikok hívnak, ezeken a löszmélyutakon lesétálva
érünk vissza szállásunkra, ahol megvacsorázhatunk, majd este újabb
finom borokat kóstolhatunk, vagy újabb nagy társasjáték, móka
következhet. Kirándulás: táv: 14 km, szint: 210 fel és le, nehézség 3.
Szállás: panzióban, ellátás: reggeli.
3. nap Szekszárd, Érsekcsanád, Gemenc, Duna, Baja
Utazás: Reggeli után Szekszárdtól 40 kilométert autózva érkezünk
meg az Érsekcsanád mellett található Rév Csárda parkolójába. A
parton tartunk egy rövid oktatást az evezésről, elmeséljük, mi vár
ezen a napon ránk, majd beszállunk a kenukba, s rögtön ki is
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próbáljuk a frissen tanultakat.

Gemenc: Gemenc a Duna-Dráva Nemzeti Park féltve őrzött része,
Közép-Európa legnagyobb ártéri erdeje. Különleges vidék, ahol a víz
folyamatosan alakítja a tájat, a Duna határozza meg az itt élő
növények és állatok életét. A folyó egyszerre táplál, véd és fenyeget,
épít és pusztít. Az erdő és a folyó találkozása kitűnő élőhelyet
biztosít lakóinak, csodálatos világot kínál a felfedezni vágyó
utazóknak.

Kenutúra Gemencen: Átevezünk a túlparton található Veránkaszigeti üdülőhöz, majd bekanyarodunk a Gemenci erdőben kanyargó
Rezéti-Dunára. A Rezéti-Duna nyugodt vizén hosszasan lapátolunk:
hajónkból csodálhatjuk a vadregényes ártéri erdőség növény- és
állatvilágát. Ha szerencsénk van, szarvasok vagy vaddisznók úsznak
át előttünk. Az evezést többször is megszakítjuk, hogy kinyújtózzunk,
ússzunk vagy csak egy-egy homokpadon mókázzunk. Ebédidőben
egy homokpadot keresünk, s elfogyasztjuk a magunkkal hozott
finomságokat. Délután elbúcsúzunk a Rezéti-Dunától és rövid időre
visszaevezünk a „nagy” Dunára. Néhány kilométer megtétele után
megérkezünk
a
Koppány-szigetet
megkerülő
Vén-Duna
leágazódásához. A Vén-Duna vizén evezve Gemenc újabb csodás
arcát ismerjük meg, ha szerencsénk van és megfelelő a vízállás,
akkor be tudunk evezni a Cserta-Dunára is. Innen már hamarosan
elérjük túránk végpontját. Míg mindenki kipakol a hajókból, addig
kisbusszal visszaszállítjuk a sofőröket az autókhoz, így mire mindenki
összekészülődik, a sofőrök már vissza is térnek. Távolság: 19 km,
nehézsége: 2.
Ellátás: reggeli.
TUDNIVALÓK
Főváros

Időeltolódás

Úti okmány

Budapest

nincs

személyi igazolvány
vagy útlevél
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Valuta

Nyelv

Kiutazás

Magyar forint (HUF)

magyar

kisbusszal

Találkozó és megközelítés
Találkozó: 2020. július 31-én, pénteken
Budapesten az Etele téri P+R parkolóban.
Térkép

délután

Utazás: Budapestről
Szekszárdra.

M6-os

busszal

utazunk

az

16:30-kor

autópályán

Az autópálya vonalán van lehetőség be- és kiszálllásra (pl. Érd,
Dunaújváros, Paks). Fontos, csak a pihenőhelyeknél van mód
megállásra és mindig az adott menetiránynak megfelelő oldalon!
Amennyiben nem az Etele téri P+R parkolóban szállnál be, akkor
kérjük a megjegyzés rovatba a jelentkezés során tüntesd fel.

Hazautazás: Túránk 2020. augusztus 2-án vasárnap a késő délutáni
órákban ér véget Baján. Innen utazunk együtt vissza buszunkkal
Budapestre kiindulópontunkhoz (más budapesti megállóra nincs
lehetőség!).
Jelentkezési, módosítási és lemondási feltételek
A jelentkezést követő munkanapon küldd el irodánk számára az
utazás előlegét, ellenkező esetben törölnünk kell foglalásod! Ha a
jelentkezés után mégis meggondoltad magad, és nem kívánsz
utazni, írásban jelezd ezt irodánknak! Mindaddig nem foglalunk
számodra szállást illetve programot, amíg az utazás előlege meg
nem érkezik a bankszámlánkra.

Az utazási szerződés csak akkor lép hatályba, ha az iroda írásban
értesít jelentkezésed feltétel nélküli elfogadásáról. Ezen értesítésig a
jelentkezésedet bármikor visszavonhatod és a befizetett előlegedet
az iroda visszafizeti.
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A jelentkezéskor (foglaláskor) az alábbi összegű előleget kell
befizetni:
- a részvételi díj 40 %-át, amennyiben a megrendelés az utazás előtt
több mint 30 nappal történik, és ha az Iroda közreműködőjével kötött
szerződés nem ró ettől szigorúbb kötelezettséget az Irodára,
- a teljes részvételi díjat, ha az utazás kezdetéig 30 nap vagy annál
rövidebb idő van hátra, vagy ha 50.000,-Ft-nál kisebb értékű a
részvételi díj,
- bizonyos speciális utazások esetében a fentiektől eltérő fizetési
feltételeket is érvényesíthet az Iroda, ezeket azonban az utazás
meghirdetésekor és a jelentkezéskor a Megrendelő tudomására
hozza (pl. ha az Iroda közreműködőjével kötött szerződés fentiektől
eltérő szigorúbb kötelezettséget ró az Irodára.)

A jelentkezés (foglalás) után fennmaradó összeget (azaz a
kiegészített teljes részvételi díjat) az utazás megkezdése előtt
legkésőbb 30 nappal ki kell egyenlíteni az irodában. Amennyiben a
fizetési kötelezettségednek nem teszel eleget, az iroda a szerződést
felbontottnak tekinti, és nem áll módjában előlegedet visszafizetni.

A lemondási feltételek a lemondás idejétől függenek. Az utazás
megkezdése előtti 90 napon túli lemondás díjmentes. Ha az utas 90
napon belül mondja vissza a részvételt, úgy a következő útlemondási
díjak (sztornó díjak) érvényesek:
- 90-61. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40 %-a;
- 60-21. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80 %-a;
- 20 napon belüli lemondás, valamint utazás megkezdésekor történő
meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.
Létszám és személyzet
Tájékoztató létszám: 12-20 fő. Az utat minimum 12 fő befizetése
esetén indítjuk el.
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A személyzet a Montivago 1 túravezetőjéből áll.
Szükséges felszerelés
Bortúra
A bortúránk útvonala kisebb részt a városban halad utcákon,
nagyobb részt a dűlökben kanyargó mezőgazdasági utakon. Az
útvonal döntő többségében szilárd borítású úton halad majd, ezért
ennek megfelelően válaszd meg a megfelelő ruházatot és
felszerelést! Ajánlott strapabíró, sportos és kényelmes ruházat
viselése, amely alkalmas a hosszabb sétára, ugyanakkor utcai
viseletnek is megfelelő. Fontos a jól megválasztott, kényelmes
edzőcipő, de érdemes bepakolni jól szellőző esőkabátot és tartalék
meleg ruhát is.

Vízitúra
Vízitúránkhoz könnyű, sportos öltözet szükséges, emellett
mindenképpen legyen nálad fürdőruha, váltóruha és esőkabát is.
Vízicipőt, túraszandált vagy egy gyorsan száradó, vékony
sportcipőt ajánlott hozni. Ne felejtsd otthon a fejfedődet, naptejet és
napszemüveget
sem!
Érdemes
beszerezni
egy
vízhatlan
telefontokot, ha szeretnél a túra során telefonoddal fényképezni.
Higiénia - COVID-19
Számunkra a legfontosabb utasaink biztonsága, egészsége és jóléte
minden túra során, így túráinkat a legnagyobb körültekintéssel és
odafigyeléssel szeretnénk megszervezni és lebonyolítani. A jelenlegi
egészségügyi helyzet miatt összefoglaljuk neked a legfontosabb
tudnivalókat a Magyar Turisztikai Ügynökség iránymutatása alapján:
- 4 fős kényelmes túrakenukat (kb. 6m hosszú) biztosítunk a
résztvevőknek, azonban az egészségügyi előírásokat betartva egy
kenuba maximum 3 ember ülhet (egy legelől, egy középen és egy
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leghátul). Kivétel ezalól, ha egy háztartásból érkeznek a résztvevők őket (max. 4 ember) egy kenuba ültetünk.

- A túra során biztosítunk kézfertőtlenít és törlőkendőt mindenki
számára, így kérjük ezek gyakori használatát.

- Fontos, hogy figyeljünk egymásra! Tarts be a 1,5 méteres
távolságot túratársaidtól!
- Tüsszentés és köhögés esetén használj papírzsebkendőt! Ne nyúlj
az arcodhoz!
- Kerüld a kézfogást és a fizikai érintkezést! Gyakran fertőtleníts!
- Ha beteg vagy, vagy rosszul érzed magad, maradj otthon! Értesíts
minket, ha nem tudsz jönni és megbeszéljük a részleteket!
Fontos! Ha ezeket az irányelveket betartjuk és odafigyelünk
saját magunkra és egymásra, akkor túránkat biztonságban
és felhőtlenül tudod élvezni!
A vízitúra eszközei
4 fős kényelmes túrakenukat (kb. 6m hosszú) biztosítunk a
résztvevőknek, azonban az egészségügyi előírásokat betartva egy
kenuba maximum 3 ember ülhet (egy legelől, egy középen és egy
leghátul). Ha egy háztartásból érkeztek, akkor akár négyen is
ülhettek egy kenuban.
Minden hajóhoz tartozik egy vízhatlan hordó, egy kikötést segítő
kötél és személyenként egy evező és egy darab mentőmellény,
amelynek használata kötelező.
Csomagolás
Két csomagba érdemes pakolni a felszerelésünket. Ajánlott egy
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nagyobb táskába rakodni a tartózkodáshoz szükséges felszerelést,
amely kellőképpen strapabíró és lehetőség szerint könnyen zárható
(leginkább a pakolás viszontagságai miatt). A tartózkodásunkhoz
szükséges csomagot az autókban lehet hagyni, mivel mindkét napi
kerékpártúránk körtúra, ezért a kiindulási- és a végpont ugyanaz.

A másik csomagunk egy kisméretű hátizsák legyen, amit magunkkal
vihetünk a napi kirándulásokra és túrákra, amelyben elfér víz,
váltóruha, személyes iratok stb. Továbbá érdemes olyan hátizsákot
választani, amely kényelmes hátkialakítással és légáteresztéssel
rendelkezik, és a több órás túrán is könnyedén tudjuk a hátunkon
hordanik stb.
Fontos tudni, hogy a vízitúrák során nem tudunk magunkkal
vinni sok felszerelést. Egy kenuhoz 1 darab vízhatlan, zárható
hordót biztosítunk. Így kérünk, hogy vedd figyelembe, ebbe kell
elhelyezned csomagodat, annak érdekében, hogy ne legyen vizes.
Érdemes
olyan
hátizsákot
vagy
vízhatlan
táskát
választani, amelyben elfér a túrára szánt napi élelem, víz, váltóruha,
pénz, naptej. Érdemes beszerezni egy vízhatlan telefontokot, ha
szeretnél a túra során telefonoddal fényképezni.
Étkezés és ivóvíz
Az utazás ára tartalmaz két reggelit és egy welcome drinket
pogácsával érkezéskor.
A vacsorák és a borkóstolók fakultatívak:

1. nap vacsora

Sárosdi Pince: vacsora és 4 soros borkóstoló 5500 HUF/fő
A vacsora ajánlat a következő: Sült fogások (rántott sertésszelet,
vajonsült csirkemell szalonnával betekerve, borzaska, sörös-mézes
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tarja, rántott sajt, rántott gomba) két féle körettel (steak burgonya
és rizi-bizi) és két féle salátával (indiai saláta és kerti saláta)

2. nap Bortúra

Heimann Pince: 4 soros borkóstoló és házi disznótoros hidegtál 5000
HUF/fő (kb. ebédidőben érnénk ide)
Tringa Borpince: 4 soros borkóstoló és bográcsos pörkölt házi
nokedlivel, kenyérrel és savanyúsággal 6000 HUF/fő (este,
vacsoraidőben érnénk ide)
Kérjük, ha részt szeretnél venni a fakultatív vacsorákon és
borkóstolókon jelentkezésedkor jelezd nekünk a jelentkezési
lapon. Kérjük vedd figyelembe, hogy a helyszínen már nem
áll módunkban módosítani részvételi szándékodat.
Fontos tudni, hogy a túrák közben semmilyen lehetőségünk nem lesz
élelmiszer vásárlására vagy bármilyen étterembe, vendéglátóhelyre
betérni(kivéve a bortúra alatt a pincészetek). Ezért megfelelő
mennyiségű élelmet hozz magaddal az útra! Ajánlott ezenkívül
néhány energia-, müzli- vagy csokoládészelet, szőlőcukor, esetleg
gyömölcs (ha gyümölcsöt pakolunk figyeljünk rá, hogy ne nyomódjon
szét!) megléte is. Legalább 2 liter/túra ivóvízzel indulj útnak.

FIGYELEM! Amennyiben különleges étrendet folytatsz vagy
ételallergiád van, kérlek, jelentkezéskor ezt mindenképpen jelezd
nekünk, hogy időben tudjuk értesíteni a helyieket. Itt érdemes
kiemelni, hogy amennyiben nem tájékoztattál, vagy csak a
helyszínen értesülünk egyedi igényeidről, előfordulhat, hogy úgy már
nem tudjuk garantálni a számodra megfelelő ellátást. Fontos
azonban megemlíteni, hogy minden igyekezetünk ellenére az
ellátással kapcsolatos egyedi igényeidet kizárólag partnereink
közreműködésével tudjuk megvalósítani. Ez azonban akadályba
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ütközhet, a fentebb említett szálláshelyek és szolgáltatások
különbözőségéből és változatos infrastruktúrájából adódóan.
Gyalog-, kenutúra és a nehézségük
Az utazásunk során egy teljes egész napot kitöltő gyalogtúrán
veszünk részt, mely közepes, 3-as nehézségű. A bortúránk útvonala
kisebb részt a városban halad utcákon, nagyobb részt a dűlökben
kanyargó mezőgazdasági utakon. Az útvonal döntő többségében
szilárd borítású úton halad majd. Útközben gyakran tartunk pihenőt,
a pincékben van mód ételt és italt vételezni. A túra távolsága és
szintemelkedése gyenge közepesnek mondható, ezért a sikeres
teljesítéshez elegendő az átlagosan erőnlét. Kizáró ok bármilyen
szív- és érrendszeri, valamint mozgásszervi betegség.
A vízitúrán való részvétel alapvető feltétele a biztos úszni tudás. A
vízitúrán való részvételhez átlagosan sportos erőnlét és kitartás
szükséges. Ajánlott az evezős tapasztalat, de túravezetőink a
teljesen kezdők számára is elmagyarázzák a kenuzással kapcsolatos
alapvető tudnivalókat.
A túráink nehézségét különböző skálán adjuk meg, bővebb
tájékoztatás itt található: https://montivago.hu/tudnivalok/a-turaknehezsege
Pénzügy
A fakultatív programok árai:

1. nap
Sárosdi Pince: vacsora és 4 soros borkóstoló 5500 HUF/fő
A vacsora ajánlat a következő: Sült fogások (rántott sertésszelet,
vajonsült csirkemell szalonnával betekerve, Borzacska,sörös-mézes
tarja, rántott sajt, rántott gomba) két féle körettel (steak burgonya
és rizi-bizi) és két féle salátával (indiai saláta és kerti saláta)

11 / 14

2. nap Bortúra
Heimann Pince: 4 soros borkóstoló és házi disznótoros hidegtál 5000
HUF/fő (kb. ebédidőben érnénk ide)
Tringa Borpince: 4 soros borkóstoló és bográcsos pörkölt házi
nokedlivel, kenyérrel és savanyúsággal 6000 HUF/fő (este,
vacsoraidőben érnénk ide)
Szekszárd Bormúzeum
Belépőjegy: 700 HUF/fő

Babits Mihály Emlékház
Belépőjegy: 800 HUF/fő

Mézeskalács Múzeum
Felnőtt jegy: 650 HUF/fő
Diák/Nyugdíjas jegy: 500 HUF/fő

Biztosítások és nyilatkozatok
Fontos, hogy az utazáson való részvétel feltétele, hogy megfelelő
balesetbiztosítással rendelkezz, amely a speciális helyszínről történő
mentést is tartalmazza! A túrához legmegfelelőbb balesetbiztosítást
a Montivago partnere, az Európai Utazási Biztosító nyújtja, amit a
jelentkezési lapon választhatsz ki.

Váratlan betegségek vagy balesetek esetén az útlemondási (storno)
biztosítás nyújthat segítséget Neked. Ilyen esetben a biztosító az
útlemondási (storno) biztosításodnak megfelelő önrész levonása
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után visszatéríti az utazás árát.

Az időjárás változékonysága miatt a túravezetőnk fenntartja a jogot,
hogy rossz idő esetén – eső, villámlás, köd, viharos szél, korlátozott
látási viszonyok – megváltoztassa a programot a résztvevők
egészsége, biztonsága érdekében. Ez jelentheti a különböző
látnivalók
vagy
programpontok
sorrendjének
felcserélését.
Amennyiben az időjárás különösen barátságtalan – a résztvevők
biztonsága, egészségük védelme érdekében – el is maradhatnak
túrák. Egy ilyen jellegű döntés a Montivago túravezetőjének
hatáskörébe tartozik és minden résztvevőre kötelező érvényű. Egy
esetleges programváltozás esetén a túravezetőnk minden esetben
alternatív programokat javasol a helyszínen.

Az Iroda az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett utaslétszám el
nem érése esetén, illetve ha az utazást a szerződéskötéskor előre
nem látható – ez emberi életet, egészséget vagy vagyonbiztonságot
veszélyeztető – külső körülmény merül fel („vis maior”), a
szerződésben megállapított határidőig, legkésőbb az utazás
megkezdése előtt
- 20 nappal a 8 napnál hosszabb utak esetén,
- 8 nappal a 2 - 8 nap közötti időtartamú utak esetén,
- 48 órával a 2 napnál rövidebb utak esetén a befizetett összegek
visszatérítése mellett elállhat a szerződéstől, azzal, hogy az Iroda
elállása esetén („vis maior” vagy a minimum létszám el nem érése
miatti elállást) az utasnak a szerződésnek megfelelő vagy ahhoz
hasonló szolgáltatást vagy programot köteles felajánlani. Ha az utas
nem fogadja el a felajánlott szolgáltatást vagy programot, akkor az
Iroda köteles az utas által megfizetett részvételi díjat/előleget teljes
egészében visszafizetni.

Az utazás ajánlott korhatára: 5-69 év.
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SZÁLLÁS
Szekszárdi pincészet és vendégház
Szekszárdon, a szekszárdi borvidék központjában, a város felett, a
Bottyán-hegy oldalában található pincészetben és a hozzá tartozó
vendégházban fogunk két éjszakát eltölteni. A szálláshelyen 2 ágyas
szobákban fogunk megpihenni. Egyes szobákhoz külön fürdőszoba
tartozik, míg néhány szoba közös használatú fürdőszobával
rendelkezik. A szobák két külön ággyal vagy franciaággyal
rendelkeznek. A szobák mérete és felszereltsége különböző lehet. A
ház
hangulatos
pincével,
közös
társalgóval,
kerttel
és
panorámaterasszal várja a vendégeket. Az utazás ára tartalmaz két
reggelit, egy welcome drinket és pogácsát érkezéskor. Első este és
második este borkóstolóval egybekötött fakultatív vacsorán
vehetünk részt. Erről további információk a Tudnivalók/Étkezés és
ivóvíz menüpont alatt található.
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