
DŰLŐJÁRÓ VINCE programok  
 
Négy programfüzér közül választhat!  
  
Dűlőjáró Vince program ára: 13 000 Ft/fő, amely tartalmazza 
az étkezéseket, borkóstolást, a játékos élményeket és a 
buszköltséget.  
A buszos szállítást (Villánytól-Villányig) csak a csoportos túrára 
jelentkezőknek tudjuk biztosítani a teljes DŰLŐJÁRÓ VINCE program végigjárásával, annak ideje alatt.  

 
Helyfoglalás, bejelentkezés a Villány-Siklósi Borút Egyesületnél: info@borut.hu Szeretettel várjuk!      
További részletek: www.villanyiborvidek.hu 
 
Programkoordinátorok:  Pataki Kinga +36 20/3803388; 

Zentai Judit  +36 30/2472410;  

Buszindulás: 2017. január 21. (szombat), 11.30-kor a villányi Diófás térről. (Borúti információs tábla)  

DŰLŐJÁRÓ VINCE 1.                                                                 Megrendelem: info@borut.hu 

Joó Pincészet 
Siklós  

Akasztófa dűlő 
 

11.45 -13.30 Vince-napi reggeli cigányzenével 
Ahogy egy téli reggelhez illik, „pálinkás Joó reggelt” után Vince-napi gasztronómiai 
hagyományok ízelítőjével, hideg disznótoros reggelivel (véres hurka, húsos hurka, kolbász, 
disznósajt, saláta, körözött), hozzá – egyenesen a hordóból - igazi, siklósi olaszrizlinggel vár 
mindenkit Joó Marica, a házigazda. 
A Joó hangulatért a két cigányzenész, Józsi a harmonikájával, Péter pedig tamburicájával 
felel. 
Egyéni bejelentkezés díja: 4500 Ft/fő (reggeli, köszöntő pálinka, 3 féle bor kóstolása) 
Maximális létszám: 32 fő Bővebb információ: +36 20 981 54 31 

 

Vylyan Szőlőbirtok  
és Pincészet 
Kisharsány 

 
Fekete-hegy 

14.00-16.00 Vince napi „szertartások” a szőlőben 
A JÓISTEN TENYERÉN - Dr. Mészáros István Atya megáldja a borvidék összes szőlőjét. 
ŐSI HAGYOMÁNYOK, EGYÜTT! - Balogh Kornél szőlészünk mesél a Vincéhez kötődő 
szőlészeti hagyományokról. Ha nem szőlész lenne, tán még ma is mesélne… 
Forralt borozunk, ásott borra vadászunk, Vince vesszőt metszünk, meglocsoljuk az áldott 
termőföldet borral, mondókával és dallal költögetjük! … A közös Vince dalt, amit már 
mindenki kívülről tud, most is népzenészek vezényletével énekeljük. 
 
A BÜDÖS VORNYIK zenekart akár hívhatnánk Vylyan Terasz Orchestrának is. A profi 
népzenészek mindig sodró lendületű örömkoncertet adnak a borokra és a hely varázsára 
hangolva, amelytől láb nem marad nyugton, torok és pohár nem marad szárazon. 
 
A koncert „pihenőiben” borkóstoló házi finomságokkal. 
 
Egyéni bejelentkezés díja: 5200 Ft/fő (forralt bor, 4 boros borkóstoló, falatok, koncert) 
Maximális létszám: 100 fő I Bővebb információ: Gönczöl Gábor +36 30 376 08 85  

Gere Tamás és 
Zsolt  

műemlék pincéje 
Nagyharsány 

 
Pincesor 

16.30-18.00-ig Vince napi pincelátogatás Gere Tamás Nagyharsányi Pincéjébe 

Gere Tamás és Zsolt most a nagyharsányi műemléki pincéjük ajtaját tárják szélesre, 
hogy a köszöntő ital és egy kis harapnivaló elfogyasztását követően együtt fedezzük 
fel, amit rejtenek a hordók. A bátrabbakat egy játékos vetélkedőre invitáljuk, hogy ne 
csak a termés, hanem a hangulat is jó legyen! 
Egyéni bejelentkezés díja: 3 300 Ft/fő  
(4 boros borkóstoló, harapnivaló)  
Maximális létszám: 50 fő  
Bővebb információ:+36 72 592 009 

mailto:info@borut.hu
http://www.villanyiborvidek.hu/
mailto:info@borut.hu?subject=Dűlőjáró%20Vince%20II.%20program%20megrendelése


 

DŰLŐJÁRÓ VINCE 2.                                                                  Megrendelem: info@borut.hu 

Janus Borház 
Túrony 

Sóta dűlő 

11.45 - 13.30 Vince Artúr reggeli borkóstoló ünnep a Janus Borházban 

Kései terülj-terülj parasztreggeli Janus borok kóstolójával a Tenkes hegy tetején, 
csodás kilátással. 
Paralel dugózó verseny értékes Janus bor nyereménnyel. 
Termésbecslés a gazda szemével. 

Egyéni bejelentkezés díja: 4500 Ft/fő (parasztreggeli három Janus borral) 
Maximális létszám: 55 fő  
Bővebb információ: +36 20 999 98 85  
 

Vylyan Szőlőbirtok 
és Pincészet 
Kisharsány 

 
Fekete-hegy 

14.00-16.00 Vince napi „szertartások” a szőlőben 
A JÓISTEN TENYERÉN - Dr. Mészáros István Atya megáldja a borvidék összes szőlőjét. 
ŐSI HAGYOMÁNYOK, EGYÜTT! - Balogh Kornél szőlészünk mesél a Vincéhez kötődő 
szőlészeti hagyományokról. Ha nem szőlész lenne, tán még ma is mesélne… 
Forralt borozunk, ásott borra vadászunk, Vince vesszőt metszünk, meglocsoljuk az áldott 
termőföldet borral, mondókával és dallal költögetjük! … A közös Vince dalt, amit már 
mindenki kívülről tud, most is népzenészek vezényletével énekeljük. 
 
A BÜDÖS VORNYIK zenekart akár hívhatnánk Vylyan Terasz Orchestrának is. A profi 
népzenészek mindig sodró lendületű örömkoncertet adnak a borokra és a hely varázsára 
hangolva, amelytől láb nem marad nyugton, torok és pohár nem marad szárazon. 
 
A koncert „pihenőiben” borkóstoló házi finomságokkal. 
 
Egyéni bejelentkezés díja: 5200 Ft/fő (forralt bor, 4 boros borkóstoló, falatok, koncert) 
Maximális létszám: 100 fő I Bővebb információ: Gönczöl Gábor +36 30 376 08 85 

Vineas-Aborozó 
Siklós 

 
Felszabadulás u. 7. 

16.15 - 18.00 Vince nap Vineas Pincészettel Aborozóban  

Bemutatunk négy borból összeállított borsort, házi falatkákkal kísérve.  

Lesz: - játékos bor kvíz. A nyerteseket palackos borral jutalmazzuk!  
- Légy Te a zsűri! házi borverseny.  

Egyéni bejelentkezés díja: 3300 Ft/fő  
Maximális létszám: 60 fő  
Bővebb információ: +36 30 299 35 47 

 

mailto:info@borut.hu?subject=Dűlőjáró%20Vince%20II.%20program%20megrendelése


 

DŰLŐJÁRÓ VINCE 3.                                                                 Megrendelem: info@borut.hu 

Jackfall 
Bormanufaktúra  

Kisjakabfalva 
 

Fő u. 23. 

11.45 - 13.30 Késői Falusi reggeli a Jackfall Bormanufaktúrában 
Fogadás: Jackfall Chardonnay borpárlat. 
Büféasztalos korlátlan fogyasztás. Jackfall Bormanufaktúra, Kisjakabfalva 
Reggeli italok: Teák, kávé, tej, kakaó, tejeskávé 
Húsok: Sült kolbász, sült véreshurka, sült májashurka, stifolder, kolbász, disznósajt, 
füstölt sonka, sonkaszalámi 
Kevert túró (magyaros, medvehagymás, kapros), sajtok, zöldségek (paradicsom, 
paprika, uborka, lilahagyma), házi savanyúság, mustár, torma, házilekvárok, vaj. 
Pékáru: fehér kenyér, barna kenyér, péksütemények 
 
A kúria bemutatása és pincejárás, 4 bor kóstolása (Jackfall Chardonnay 2015, Jackfall 
Rozé 2015, Jackfall Duett 2013, Jackfall Cseresznyés 2012) 
 
És játék-játék egy üveg Prémium Jackfall borért 
 
Egyéni bejelentkezés díja: 5 200 Ft/fő (reggeli három borral) 
Maximális létszám: 50 fő  
Bővebb információ: +36 20 555 17 27  
 

Mokos Családi 
Pincészet 
Palkonya 

 
 Hegyalja u. 1. 

14.00-16.00 Játékos Borok - Boros Játékok  

Régi hagyományok nyomán a szőlőben bort ásunk a föld alól, a Palkonyával szembeni 
Weingarten dűlőben, ahol a vincevesszőket lemetsszük és megitatjuk a termőföldet.  

Forralt gyümölcsborral és házi disznótoros finomságokkal örvendeztetjük 
vendégeinket.  

A Mokos Családi Pincészetben 3 bor kóstolása mellett a játékos kedvűek próbára 
tehetik tudásukat a Vince napi kvíz és a borozós ügyességi játékokban. A garantált jó 
hangulathoz a talpalávalót harmonikásunk vidám nótái biztosítják majd a szőlőben és  

Egyéni bejelentkezés díja: 4 500 Ft/fő (program a szőlőben, forralt bor, borkóstoló, 
disznótoros falatkák, élő zene, játék) 
Maximális létszám: 100 fő  
Bővebb információ: +36 70 425 03 34 

 

Blum Pince - Borozó 
Vendégház 

Villány 
 

Baross G. u. 103. 

16.30-18.00-ig Vince napi pincelátogatás a Blum Pincében 
 
Pinceséta a villánykövesdi pincelabirintusunkban, négy bor kóstolójával és házi 
készítésű lepénnyel. 
Vidám hangulatú, játékos vetélkedő a "LOPÓ"-val 
 
Egyéni bejelentkezés díja: 3 300 Ft/fő  
Maximális létszám: 100 fő  
Bővebb információ: +36 30 902 70 72 
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DŰLŐJÁRÓ VINCE 4.                                                                 Megrendelem: info@borut.hu 

Kalmár Pince  
Siklós 

 
Csukma dűlő 

11.45 - 14.30 Vince napi áldás a Kalmár Pincében. 

Laci bátyánk pálinkás köszöntője. 
Vince napi vesszőszentelés és népszokások a siklósi Csukma dűlőben.  
A szertartás sikerére forralt borral koccintunk. 
 
A kandallóval befűtött látványpincében házi disznóságokból gazdagon összerakott 
parasztreggelit (hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, körözött, vegyes savanyúsággal, 
friss kenyérrel) szolgálunk fel. Közben dalos borbemutató (3 féle borból) bordalokkal, 
cigányzenével kísérve.  
 
Végül játékos verseny. Na de mit nyerhet a legügyesebb? 
 
Egyéni bejelentkezés díja: 6 000 Ft/fő 
Maximális létszám: 60 fő 
Bővebb információ: +36 30 278 47 52 
 

Czukor Borsó 
Siklós 

 
 Arany J. u. 29. 

14.45 - 16.00 Három bor - három bonbon 

A meglepetések, szokatlan élmények másfél órája a máriagyűdi "lakáskávézóban". 

Bodor Bence és Rácz Miklós Tamás tehetséges, ifjú borászok vörösborait kóstoljuk 
össze a Kakasbonbon kézműves csokoládémanufaktúra különleges bonbonjaival. 
Kalauzunk Latorczai Rácz Lilla lesz. 

Egyéni bejelentkezés díja: 3000 Ft/fő  
Maximális létszám: 25 fő  
Bővebb információ: +36 20 555 17 57 

 

Vylyan Szőlőbirtok 
és Pincészet 
Kisharsány 

 
Fekete-hegy 

16.15 - 18.00 Vince Válogatás Vylyan módra 

Prémium boraink = Munkánk eszenciája. Ha meg akarja ismerni Villány legszebb 
arcát, elegáns vörösborainkban megtalálja! Három prémium bor kóstolója, 
amelyekhez őstermelő barátaink helyi ízeit párosítjuk. 

Egyéni bejelentkezés díja: 4 000 Ft/fő (borkóstoló falatokkal) 
Maximális létszám: 25 fő  
Bővebb információ: Gönczöl Gábor +36 30 376 08 85  

 

 

 

Szeretettel várjuk!      

 
További részletek: www.villanyiborvidek.hu 
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