
BorBarangolás 2019
 

www.badacsony.com

facebook: Borbarangolás Badacsonyban



1. február 2. 18.00 óra ............. Hotel Bonvino Wine & Spa

2. február  9. 18.00 óra ............ váliBor- BadacSonyörS

3. február 16. 18.00 óra  .......... lapoSa Birtok

4.  február 23. 18.00 óra ........... villa tolnay Bor– éS vendégHáz

5. március 2. 18.00 óra............ Szent györgy pince

6. március 9. 18.00 óra............ doBoSi-Stier pincéSzet 

7. március 16. 18.00 óra  ........ Hotel neptun BadacSony

8. március 23. 18.00 óra  ........ BorBély cSaládi pincéSzet

9. március 30. 18.00 óra ......... SzáSzi Birtok - viridárium

10. április 6. 18.00 óra ............... németH pince

11. április 13. 18.00 óra ............. BorBarátok vendéglő - Fata pince

12. április 20. 18.00 óra  ............ iStvándy BorműHely

13. április 27. 18.00 óra ............. málik pince

14. május 4. 19.00 óra ............... SaBar BorHáz

15. május 11. 19.00 óra ............. Szépkilátó Borozó

16. május 18. 19.00 óra ............. tilia a BadacSonyi Borvendéglő

17. május 25. 19.00 óra ............. váliBor - BadacSonyörS

18. június 1. 19.00 óra ............... Barna pince áBraHámHegy

19. június 8. 19.00 óra ............... Folly arBorétum éS BoráSzat

20. június 15. 19.00 óra .............  léránt pince Borkert

21. június 22. 19.00 óra .............  kiSFaludy-Ház étterem

22. június 29. 19.00 óra .............  vöröS SzőlőBirtok éS Borpince

Borvacsorák szomBatonként

A hagyományos Borbarangolás keretében idén 22 szombaton  
17 kiváló BORÁSZAT és 4 ÉTTEREM több mint 150 féle BORát 
ízlelheted meg. Az estét a gasztronómiai élmények mellett zenei, 
kulturális és szakmai programok teszik még felejthetetlenebbé. 

KEdvES BORBARÁT!
kóstold meg a badacsonyi borászok pincéiben őrzött legzamatosabb 
borokat, melyekhez kiváló minőségű ételeket, ínycsiklandó falatokat 
kínálnak szombat esténként, ahol a következő élményekben biztosan 
részed lesz:

• megismerkedhetsz a borok készítőjével és családjával;
• helyi termékeket kóstolhatsz;
• a gazda vezetésével bejárhatod a pincét;
• a vacsora élményét kellemes dallamok és meglepetés ajándék  
   is fokozza.

Gyere és légy része a badacsonyi harmóniának! Foglalj szállást a 
füzet végén található szálláshelyek valamelyikénél. éld át a tél és a 
tavasz örömeit a festői szépségű vulkánok völgyében!

Szeretettel várunk mindenkit!
Badacsonyi céh turisztikai egyesület

BorBarangolás 
BaDacsonYBan 2019.
Egy jóízű kaland a vulkánok völgyében…
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8261 Badacsony, park u. 22.
+36-87/532-210
 sales@hotelbonvino.hu
 www.hotelbonvino.hu

Február 2.: 18.00 óra 
Hotel Bonvino Wine & spa 

Bor & design
A szálloda sok apró szeglete mesél a környékről, a Balatonról,
a bor- és szőlőkultúráról. A szobák stílusát a borkészítés kétféle 
módja határozza meg: a fahordós hagyományos valamint a 
korszerű reduktív. Élvezze kollégáink vendégszeretetét Badacsony 
legfinomabb borainak társaságában!  
vEndÉgvÁRó AjÁnlATunK fEBRuÁR 2-8. KöZöTT:
10% kedvezmény az 5 tételes borkóstoló árából.

  menÜ ÉS Borok:  

 
 A borvacsora ára: 12.900,-Ft/fő  

nyitvatartás február 2-8. között: 
minden nap 0-24 óráig.

1

Welcome Szászi gyöngyös 2016

előétel tigris ráktatár avokádó habbal, kaviáros ropogós
• kőróka „Barik” 2015

leves
paszternák krémleves, marhahúsos derelyével, diós 
szivaccsal 
• Fata rosé 2017

Főétel Wellington borjú szűz, kovászolt zöldségekkel - 
villa tolnay chardonnay 2015

desszert csokoládé soufflé
• németh zúzmarás 2011

ProgrAm Burka Sándor és zenekara
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8257 Badacsonyörs, Major utca 46.
+36-30/940-5232, váli péter
kezmuvesbor@gmail.com 
www.valibor.hu 

Február 9.: 18.00 óra 
váliBor- Badacsonyörs 

A családi borműhely Badacsonyörsön található. A szőlőterület 9 ha-on 
terül el Örsön, a tóti- hegyen, a Badacsony-hegyen és Szigligeten. Fő 
szőlőfajták: olaszrizling, kéknyelű, Budai zöld, Szürkebarát, muscat 
ottonel és Pinot noir. minden egyes szőlőfajtánál nagy hangsúlyt 
fektetünk a terméskorlátozásra illetve a szüreti időpont kiválasztására. 
A pincében reduktív és újfahordós (500 l) eljárással, héjon áztatással 
készülnek a borok. A borkóstolókon a borok mellé igyekszünk 
gasztronómiai élményt is nyújtani, a helyi őstermelőktől vásárolt, illetve 
a saját magunk által készített alapanyagokból, kemencés ételekkel. 
vEndÉgvÁRó AjÁnlATunK fEBRuÁR 9-15. KöZöTT: 6 palack bor 
vásárlása esetén ajándékba adunk egy palack Balaton bort.

  menÜ ÉS Borok:  

  A borvacsora ára: 9.800,-Ft/fő  

nyitvatartás február 9-15. között: 
minden nap 12.00-19.00 óra

Sajt és a Bor találkozása
Vendégünk Sándor Tamás az év sajttermelője.
Közös előadás Tomival a sajt és a borok harmóniájáról.

Sajtkülönlegességekből megkomponált négy fogásos vacsora.
Hozzá illő boraink, illetve Olaszrizling évjárat kóstoló.
A négy fogásos menüt Sándor Tamással közösen alakítjuk ki januárban 
az elkészült sajtok ismeretében, melyről érdeklődhet telefonon, illetve 
e-mailben.

ProgrAm: Borest barátommal, Sándor Tamással az év sajttermelőjével.
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Ajándék a vacsora mellé:  
egy üveg bor

Ajándék a vacsora mellé:  
kedvezményes borvásárlás. 

(- 10 %)
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8261 Badacsony, Bogyay Lajos utca 1.
 +36-20/777-7133
birtok@bazaltbor.hu
www.bazaltbor.hu

Február 16.: 18.00 óra
laposa Birtok
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A laposa Birtok alapvetően tradicionális, helyi szőlőfajtákkal foglalkozik, 
amelyek a vulkanikus eredetű tanúhegyek legjobb területein teremnek. 
egész évben szeretettel várják a látogatókat a legszebb balatoni 
panorámával rendelkező pincészetüknél. “Azt gondoljuk, csodára leltünk 
a világ e kis zugában. itt szeretnénk olyan borokat készíteni, melyek 
soha nem téveszthetők össze más borvidékről származókkal.  
olyan borokat, melyekben minden íz fellelhető, de egyik sem tolakszik.“
vEndÉgvÁRó AjÁnlATunK fEBRuÁR 16-22. KöZöTT:  
Borkóstoló ajánlataink mellé záró tételként egy  
dűlőszelektált bor kóstolásával kedveskedünk Önöknek.

 menÜ ÉS Borok: 

 A borvacsora ára: 12.900,-Ft/fő  

nyitvatartás február 16-22. között: 
minden nap: 11.00-19.00 óra      

8286 gyulakeszi, csobánc -hegy 24.
+36-30/518-4540
info@villatolnay.hu
www.villatolnay.hu 

Február 23.: 18.00 óra  
villa tolnay Bor- és 
vendégház
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Borkóstolás, borvacsora, események, élmények. Bort kóstolni a bor 
születési helyén, a pincében, a szőlőhegyen a legnagyobb élmény. 
várjuk szeretettel visszajáró és új vendégeinket borvacsoránkon! 
legyen Ön is részese a „csobánci életérzésnek”! 
vEndÉgvÁRó AjÁnlATunK fEBRuÁR 23.-MÁRciuS 1. KöZöTT: 
50.000.-Ft feletti vásárlás esetén 10 % kedvezmény a vásárlás 
végösszegéből. minimum egy  karton (6 palack) bor vásárlása esetén 
1 db villa tolnay drop Stop-ot adunk ajándékba.

  menÜ ÉS Borok:  

  A borvacsora ára: 11.500,-Ft/fő  

nyitvatartás február 23.-március 1. között: 
H, Sze, Cs: 11-17h; K:zárva; P-Sz: 11-18h; V: 10-15h

Hideg előétel

meleg előétel

Főétel

desszert

zöldség  terrine, paradicsomos-bazsalikomos 
kompót • Sauvignon blanc 2018

Ököruszály esszencia, ravioli • Szürkebarát 2017

Csülök java, svájci aszalt zöldbabbal, röszti
• Névtelen cuvée 2017

Hokkaidó mousse, karamellkrém, tökmag florentin 
• Rajnai Rizling Panoráma 2017

ProgrAm
a vacsora előtt, egy rövid séta keretében, 
bemutatjuk új pincénket, ahol egy üdvözlő itallal 
köszöntjük kedves vendégeinket!

Üdvözlő bor

előétel

Főétel

desszert

laposa illatos 2018

Kacsamáj, csicsóka, dió • PiNO 2017
Káposzta, alma, tokhal • Kéknyelű 2017

Préselt libacomb, cékla • Aranydomb Juhfark 2016

Mogyoró, körte • Zeusz 2016

ProgrAm zenés est

Ajándék a vacsora mellé:   
egyedi villa tolnay drop Stop

Ajándék a vacsora mellé:  
laposa kulcstartó
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8265 Hegymagas, Szent györgy hegy 12.
+36-30/333-4444
info@szentgyorgypince.hu
www.szentgyorgypince.hu

március 2.: 18.00 óra
szent györgy Pince
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A Szent györgy-hegy magyarországon a Balaton-felvidék 
legpatinásabb szőlőtermő vidéke, ahol a Szent györgy-Pince 
és Étterem 1985 óta áll nyitva a nagyközönség előtt. A pince 
tulajdonosa kiss istván Úr, aki tagja a Szent györgy lovagrendnek 
és több borlovagrendnek.
Az ide látogató turistákat csodálatos kilátás, festői környezet, tiszta 
levegő, madárcsicsergés, finom házias ételek és saját termelésű 
minőségi borok fogadják a 10 hektár szőlőbirtokon, amely alkalmas 
akár 250 fős rendezvényre is. 

  menÜ ÉS Borok:  

  A borvacsora ára: 9.600,- Ft/fő  

nyitvatartás: előzetes bejelentkezéssel

köszöntő ital Sárkány könnye

Főétel
Szent györgy-hegyi tavaszi „óriás tál” házi 
finomságokkal, borral és egy kis zenével 
fűszerezve.

desszert kikelet palacsinta

Borok menühöz illő 7 tételből álló meglepetés válogatás 
saját,  minőségi borainkból.

ProgrAm pincelátogatás borkóstolgatással 
magyaros köntösben.

8261 Badacsony, római út 216.
+36-30/868-1361; +36-30/868-1362
dobosistierpinceszet@gmail.com
www.dobosistierpinceszet.hu

Borászatunk 2013-as megnyitása óta az év minden napján 
szeretettel várja borszerető vendégeit, előzetes egyeztetés esetén 
pincelátogatásra, borkóstolók, pálinkakóstolók és borvacsorák 
tartására biztosít lehetőséget.
vEndÉgvÁRó AjÁnlATunK MÁRciuS 9-15. KöZöTT:  
Palackos boraink árából 20 % kedvezményt biztosítunk.

  menÜ ÉS Borok:  

  A borvacsora ára: 7.900,-Ft/fő  

nyitvatartás március 9-15. között: 
minden nap: 10.00-21.00 óra

6 március 9.: 18.00 óra
Dobosi-stier Pincészet 
Badacsonyi Fröccsterasz

előétel Libamáj zsírjában sütve, pirítóssal, lilahagyma-lekvárral, 
melyhez szőlőpálinkát kínálunk 

leves Szarvasraguleves krumpligombóccal

Főétel cserépedényben készített vörösborral pácolt marhahús, 
zöldségekkel töltött prószával 

desszert csokis-vaníliás piskótagolyók habcsókgyűrűben, erdei 
gyümölcsraguval leöntve

Borok

ProgrAm Balatongyöröki Gáspárlat Pálinkaház pálinka kóstolója. 

• olasz rizling 2016
• Szürkebarát száraz 2017
• kéknyelű – Budai zöld 2017

• nektár félédes – 2017
• rosé – 2018
• turán - 2015

Ajándék a vacsora mellé:   
hölgyeknek kerámia virág, 

uraknak borkupon
Ajándék a vacsora mellé:  
Szent györgy pincés toll
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8261 Badacsony, római út 170.
+36-20/278-6616
hotel@hotelneptunbadacsony.hu 
www.hotelneptunbadacsony.hu

március 16.: 18.00 óra 
Hotel neptun Badacsony 
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A Hotel neptun Badacsony az első badacsonyi szálláshelyek egyike volt, 
115 évvel ezelőtt nyílt meg.  A romantikus szobák vastag falai között 
örömmel pihentek a századelő vendégei.  Hosszú története során  
a ház kórház, vállalati, szakszervezeti üdülő is volt, és szállodalánc 
tulajdonába is került. egy sikeres pályázat útján nekiálltak a nagy 
felújításnak. Fő céljuk volt, hogy az épület hasonlítson egykori 
önmagához. ez sikerült is, így napjainkban  már télen, nyáron várják 
vendégeiket. 
vEndÉgvÁRó AjÁnlATunK MÁRciuS 16-22. KöZöTT:  
4 tételes borkóstoló, falatkákkal. ára:1.990,- Ft

  menÜ ÉS Borok:  
 
előétel tapolcai füstölt pisztráng, torma, lencse
leves  kerék répa krémleves, mangalica csipsz
Főétel  Vaddisznó szűzpecsenye, gersli rizottó, erdei gomba, jus
Desszert  Házi túrós palacsinta hársmézes tejföllel

Borok Borválogatás a Badacsonyi Borvidék hegyeiről.

ProgrAm

  A borvacsora ára: 8.500,-Ft/fő 
nyitvatartás március 16-22. között: 
hétfői és a keddi napok kivételével, 
minden nap 12.00-21.00 óra között

• Sabar rosé 2018
• villa tolnay Szürkebarát

• 2ha Siraz 2016
• Borbély zeus késői Szüret

ProgrAm       élő gitárzenezenés est

Ajándék a vacsora mellé:   
egy csésze kávé és 

egy palack ásványvíz

8258  Badacsonytomaj, Káptalantóti út 19.
+36-30/927-1414
info@borbelypince.hu
www.borbelypince.hu

március  23.: 18.00 óra 
Borbély családi Pincészet
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vendégeinket a ház asszonya, gabriella által helyi alapanyagok 
felhasználásával készített ételekkel várjuk. A család ifjú borászának, 
tamásnak  szakmai vezetésével ismerkedhetnek meg a Borbély 
családdal, hagyományainkkal, filozófiánkkal, pincészetünk titkaival.  
vEndÉgvÁRó AjÁnlATunK MÁRciuS 23-29. KöZöTT:  
Borkóstoló bortotóval, régi borászati eszközök bemutatásával.  
6 palack bor vásárlása esetén + egy palack ajándék bor.

  menÜ ÉS Borok:  

  Welcome

  A borvacsora ára: 9.500,-Ft/fő  
nyitvatartás március 23-29. között:  
szombat 10-22h; vasárnap 10-16h;  
                          hétfő-péntek: 10-17h 

Vendégváró házi sajtos tallér 
Bóbita illatos gyöngyöző borral 

előétel Ízelítő házi „disznóságainkból”

Főétel Vargányás töltött tarja, trikolor rizs salátával

desszert tavaszi álom zeus késői szüret kíséretében

Borok

• gabriella muscat ottonel 2018
• rózsakő selection 2017
• kéknyelű selection 2016
• Bács hegy olasz rizling selection 2015
• karós olasz rizling limited selection 2015

Ajándék a vacsora mellé:   
a helyi vastag kerámia által  

készített meglepetés
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8265 Hegymagas 035/7. Hrsz.
+36-30/690-8808
szaszibirtok@gmail.com
www.szaszipince.hu

március 30.: 18.00 óra 
szászi Birtok - viridárium
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egész évben, minden nap nyitva tartó vinotékánkban állandó kóstolási 
lehetőség biztosított.  A „viridárium” szezonálisan várja a vidéki 
gasztronómia iránt érdeklődőket. kóstoló teraszunk az érintetlen 
szőlőhegy szépségével, lenyűgöző Balaton-felvidéki panorámával 
rendelkezik. két tradicionális présház átalakításával kialakított 
vendégházainkban szállást is tudunk biztosítani.
vEndÉgvÁRó AjÁnlATunK MÁRciuS 30. – ÁpRiliS 5. KöZöTT:
2 palack vásárlásától kedvezményes ár.

  menÜ ÉS Borok:  

  A borvacsora ára: 13.900,-Ft/fő  

nyitvatartás március 30. -április 5. között:  
minden nap: 10.00-16.00 óra

előétel
leves
Főétel

desszert

Füstölt tokhal salátaágyon
gyöngytyúk leves petrezselymes daragaluskával 
konfitált kacsacomb sült hagymás törtburgonyával 
és karamellizált körtével
gyümölcsös pohárkrém

Borok

ProgrAm élő gitárzene

• „gyöngyös” 2018
• cserszegi Fűszeres 2018
• zenit 2018
• kéknyelű 2017
• rózsakő 2017

• rozé cuvée 2018
• cabernet Franc 2017 
• „nem kabócás” 
   olaszrizling 2013

Ajándék a vacsora mellé:   
Bio vörös szőlőmag 

őrlemény

Ajándék a vacsora mellé:   
Badacsoki és 

házi szörpök kóstoló

8261 Badacsony, római út 127.                               
+36-70/772-1102     
nemethpince@gmail.com           
www.nemethpince.hu

április 6.: 18.00 óra 
németh Pince                                          
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A németh Pince Badacsony egyik legkisebb pincészete, Badacsony 
központjában található. Borászatunk családi alapokon nyugszik, 
nagypapától a gyerekekig, mindenki a bor szolgálatában áll az év egy 
szeletében. kínálatunkban régi magyar fajták (juhfark, budai zöld), 
badacsonyi fajták (kéknyelű, rózsakő), valamint világfajták (olaszrizling, 
rajnai rizling, szürkebarát, muskotály) egyaránt megtalálhatók.
vEndÉgvÁRó AjÁnlATunK ÁpRiliS 6-12. KöZöTT: Borkóstoló mellé 1 
pohár házi bodzaszörp vagy egy csésze kávé ajándék!

  menÜ ÉS Borok:  

  A borvacsora ára: 9.500,-Ft/fő  

nyitvatartás április 6-12. között:  
minden nap: 11.00-18.00 óra

előétel füstölt lazac, kapros mascarpone

Házi kencék: chilis avokádókrém; diós-kéksajtos kence; házi 
tepertőkrém; aszús kacsamájpástétom

Főétel pincetál  füstölt mangalica- és szürkemarha 
finomságokból kerti zöldségekkel, kézműves 
sajtokkal és friss kovászos kenyérrel

desszert zöldcitromos túrótorta

Borok

ProgrAm kellemes élő gitárzene

• Budai zöld, kéknyelű • Juhfark • Rajnai Rizling
• olaszrizling • Szürkebarát • rózsakő 
• ottonel muskotály
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8258 Badacsonytomaj, Római út 88.
+36-87/471-000
info@borbaratok.hu• www.borbaratok.hu

április 13.: 18.00 óra 
Borbarátok vendéglő  
– Fata Pince

11

1928-ban fektette le a nagy család az ősi birtokon a Borbarátok 
alapkövét. A telket még Fata istván dédnagyapánk vásárolta. 
napjainkban unokája és dédunokái folytatják a szőlészkedés-
borászkodás családi hagyományát. Badacsony kiváló fajtáit 
kéknyelűt, olaszrizlinget, szürkebarátot, muskotályt termesztünk. 
1989-ben nyitottuk meg a FAtA Pince mellett a Borbarátok vendéglőt, 
ahol magyaros ételeket és egyéb specialitásokat készítünk. A 
Panziónkban 9 db 2 ágyas szobával várjuk kedves vendégeinket! 
vEndÉgvÁRó AjÁnlATunK ÁpRiliS 13-19. KöZöTT: 
borkóstoló árainkból 10% kedvezményt adunk.

  menÜ ÉS Borok:  

  A borvacsora ára: 12.950,-Ft/fő  

nyitvatartás április 13-19. között: 
minden nap 11.30-21.00 óráig.

előétel
leves
Főétel
desszert

panettone, serrano, gorgonzola, sárga dinnye
currys-zöldséges rákleves
Fehérboros nyúlgerinc, burgonyafelfújt, mángold
Sajttorta, kókusz, pekándió    

Borok
• gyöngyözőbor  2017
• ottonel muskotály 2018
• zweigelt rozé 2018
• Hegybor 2017

• camino 2016
• kéknyelű 2015
• Ürmös-bor
• kéknyelű törkölypálinka

élőzeneProgrAm

Ajándék a vacsora mellé:   
izabella szőlőből 

készült lekvárunk

Ajándék a vacsora mellé:   
istvándy szőlőlé

8261 Badacsony, római út 155.
+36-30/650-2476
gistvandy@gmail.com
www.istvandy.hu

április 20.: 18.00 óra 
Istvándy Borműhely
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Az estét a vidámságnak, az életörömnek, és a badacsonyi
boroknak szenteljük. mi a zenét, finom borokat és az ízletes
saját mangalica étkeinket biztosítjuk. neked csak a barátokat kell
magaddal hoznod. Az istvándy kék korszak jegyében az este sztár 
vendége, a mindig derűs gróf kéknyelű.
vEndÉgvÁRó AjÁnlATunK ÁpRiliS 20-26. KöZöTT:  
6 palack vásárlása esetén + 1 palack ajándék.

  menÜ ÉS Borok:  

  A borvacsora ára: 9.900,-Ft/fő 

nyitvatartás április 20-26. között: 
minden nap 11.00-20.00 óráig.

Főétel Grillen sült mangalica tarja/csülök, héjában sült 
burgonyával, coleslaw salátával.

desszert Házi almás pite, vanília sodóval.

  Borok

6 tételes borkóstoló az istvándy pincészet boraiból:
• Huncutka rosé gyönygyözőbor 2018
• Bizsergés 2018
• kékderű 2017
• kéknyelű classic 2016
• kéknyelű pezsgő metode traditionale
• Szemelt kéknyelű 2006 

  ProgrAm Dj Ernő Piaf zenél
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8261 Badacsony, tatay Sándor u. 6.
+36-30/530-0136
malikpince@gmail.com
www.malikpince.hu 

április 27.: 18.00 óra 
málik Pince
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A badacsonyi bazalt orgonák alatt található pincénk egy kis családi 
vállalkozás. A szőlőfajták kiválasztásában tudatosan a borvidék 
régmúlt hírnevének megfelelően a legjobb minőségű termőhelyeken 
a helyi fajtákat részesítjük előnyben. A borkészítés tekintetében 
a tradíciók mentén készítjük borainkat, fajélesztő és egyéb 
segédanyagok hozzáadása nélkül, fahordóban erjesztjük és érleljük a 
palackozásig.
vEndÉgvÁRó AjÁnlATunK ÁpRiliS 27. – MÁjuS 3. KöZöTT: 
Hat palack bor vásárlása felett 10 % kedvezményt biztosítunk.

  menÜ ÉS Borok:  

  A borvacsora ára: 11.000,-Ft/fő  

nyitvatartás április 27.-május 3. között:
minden nap: 11:00-18:00 óráig

előétel Házi sajttál

Főétel tűzdelt vadsült burgonyakrokettel

desszert diós – mákos sütemény  

Borok

ProgrAm Borbemutatóval egybekötött vacsora

• olaszrizling
• Szürkebarát
• Bakator
• zeus
• kéknyelű
• zöldszilváni

8283 káptalantóti, Sabari szőlő 2.
+36-30/984-6540
sabar@sabar.hu
www.sabar.hu

máJUs 4.: 19.00 óra 
sabar Borház

A Sabar Borház a káptalantóti határában emelkedő kicsiny Sabar-
hegyről kapta a nevét, mely adottságait tekintve nagy reménységű 
termőhely. itt található a Sabar Borház birtokközpontja és 
szőlőterületeinek jelentős része. A pincészet kis tételszámú, jó ár/érték 
arányú, a termőhelyet hűen tükröző fajtaboraira hamar felfigyeltek a 
minőségi borok iránt elkötelezett fogyasztók. A 2009-es megalakul 
óta eltelt időben termőterületeik 7 hektárra bővültek, felújítottak és 
borral töltöttek meg két pincét, gondoskodva róla, hogy visszatérjen 
az élet a kis szőlőhegyre. 2018 tavaszától az új kóstolóteraszon várják 
vendégeiket, csodás kilátással a tapolcai-medencére…
vEndÉgvÁRó AjÁnlATunK MÁjuS 4-10. KöZöTT:  
kékfrankos rozé 2018 és olaszrizling 2018 boraikra egyedi  
20% engedmény (6 palack vásárlása esetén)

  menÜ ÉS Borok:  

  A borvacsora ára: 11.500,-Ft/fő  

nyitvatartás május 4-10. között: 
minden nap 10.00-18.00 óráig.

előétel Tóti lágysajt golyók sokmagvas és chilis köntösben

Főétel Rozmaringos töltött karaj mustármártással

desszert Bodzás pohárkrém friss gyümölccsel

Borok

ProgrAm Betti és Dávid Duó zenés estje

• kékfrankos rozé 2018
• olaszrizling 2018
• pinot gris 2017
• kéknyelű 2017

• olaszrizling birtokbor 2017
• Rajnai rizling „1118” 2017
• cabernet franc 2017
• Szürkebarát törkölypálinka
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Ajándék a vacsora mellé:   
tördemici kecskesajt kockák

Ajándék a vacsora mellé:   
közös koccintás, 

egy muzeális borral
 a naplementében



 18-19

május 11.: 19.00 óra  
szépkilátó Borozó
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Badacsony napsütötte oldalában, a volt Hertelendy-Békássy 
kúriában található a Szépkilátó Borozó. A 200 éves bazaltkő pincében 
a badacsonyi borvidék pincészetei által termelt borok széles 
választékával, és ínycsiklandó falatokkal szolgálhatunk. A teraszról 
csodálatos kilátás nyílik az egész Balatonra, melynek a borozó a nevét 
is köszönheti. 
vEndÉgvÁRó AjÁnlATunK MÁjuS 11-17. KöZöTT KöZöTT:  
minden palackos bor vásárlása esetén az árból 10% kedvezményt 
biztosítunk. Borkóstoló program: 5 tételes borkóstoló rendelése mellé 
ajándék borkorcsolya. A borkóstolóra előre bejelentkezés szükséges. 
minimum létszám: 6 fő

  menÜ ÉS Borok:  

  A borvacsora ára: 10.500,-Ft/fő  

nyitvatartás május 11-17. között: 
minden nap 12.00-18.00 óráig.

előétel Kacsamáj pástétom lilahagyma lekvárral

Főétel Fogas Szépkilátó módra burgonyaprószával

desszert mákos palacsinta forró meggymártással

Borok
8 tételes válogatás a Szabó családi pincészet, a 
Borbély családi pincészet, a SaBar Borház és a 
Skizo Borház minőségi boraiból

ProgrAm egész estés hangulatos élőzene

8261 Badacsony, radnóti út 2.
+36-87/531-008; +36-87/531-009
halaszkert@t-online.hu
www.szepkilato.hu

Ajándék a vacsora mellé:   
badacsonyi kistermelői 

szőlőlekvár

Ajándék a vacsora mellé:   
egy csésze kávé  

és egy palack ásványvíz
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8261 Badacsony, római út 170.
+36-20/278-6616
hotel@hotelneptunbadacsony.hu
www.hotelneptunbadacsony.hu 

május 18.: 19.00 óra
tilia a Badacsonyi Borvendéglő

nekünk élmény a természet igazi lüktetése, az évszakok, a 
napok változása és ezt adjuk át az ételeken keresztül azoknak, 
akik ide jönnek. ezt érzékelik. Az életet. van még valami, ami itt 
Badacsonyban kézenfekvő, a borvidék adta lehetőségek. A legősibb 
és leginkább természetközeli mezőgazdasági tevékenységek egyike 
a szőlőtermesztés és a bortermelés és valljuk be bort mértékkel 
fogyasztva erősebb a vágy, az éhség, a jókedv, a vadász szenvedély, 
az érzékelés. 
vEndÉgvÁRó AjÁnlATunK MÁjuS 18-24. KöZöTT:  
4 tételes borkóstolót biztosítunk falatokkal, 1.990 Ft/fő áron.

  menÜ ÉS Borok:  

  A borvacsora ára: 8.500,-Ft/fő 

nyitvatartás május 18-24. között: 
minden nap 12.00-21.00 óráig.

előétel
leves
Főétel
desszert

Süllő ceviche, kesudió, tavaszi zöldek
Spárga velouté, Kalla sajt
Kacsamell, karalábé, házi tészta, jus
mandula crumble, menta, eper, túró mousse
   

Borok
• Szászi gyöngyös habzóbor
• villa tolnay Sauvignon Blanc
• pálffy pinot noir rosé
• késői Szüret (Borbély pince)

zenés estProgrAm
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8257 Badacsonyörs, Major utca 46.
+36-30/940-5232, váli péter
kezmuvesbor@gmail.com 
www.valibor.hu

május 25.: 19.00 óra 
váliBor - Badacsonyörs
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A családi borműhely Badacsonyörsön található. A szőlőterület 9 ha-on 
terül el Örsön, a tóti- hegyen, a Badacsony-hegyen és Szigligeten. Fő 
szőlőfajták: olaszrizling, kéknyelű, Budai zöld, Szürkebarát, muscat ottonel 
és Pinot noir. minden egyes szőlőfajtánál nagy hangsúlyt fektetünk a 
terméskorlátozásra illetve a szüreti időpont kiválasztására.  
A pincében reduktív és újfahordós (500 l) eljárással, héjon áztatással 
készülnek a borok. 
vEndÉgvÁRó AjÁnlATunK MÁjuS 25-31. KöZöTT: 6 palack bor 
vásárlása esetén ajándékba adunk egy palack Balaton bort.

  menÜ ÉS Borok:  

  A borvacsora ára: 9.800,-Ft/fő  

nyitvatartás május 25-31. között: 
minden nap 12.00-19.00 óráig.

Üdvözlő ital luca Bora 2018 és BalatonBor 2018

előétel Szürkemarha bresaola, rukkola, gomolya forgács  
– Budai zöld 2018

leves Felvidéki Bárány raguleves, házi lepénykenyér  
– olaszrizling válogatás 2017

Főétel kemencében lassan készült marhanyak, snidlinges 
újburgonya, tavaszi gombák – Pinot Noir 2017 

desszert Nagyi almás pitéje, vanília fagylalt  
– édes négyes 2017

ProgrAm élő zene

8256 ábrahámhegy, Honvéd u. 10.
+36-30/424-1209
barna01.szoke@gmail.com
Facebook: Barna Borozó

Június 1.: 19.00 óra 
Barna Pince ábrahámhegy
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kézműves, családi borászatunk, a Badacsonyi Borvidék festői 
szépségű Balaton parti községében  ábrahámhegyen, Badacsonytól 8 
km-re található. A hozzánk ellátogatók friss rozé, irsai, rizlingszilváni 
és olasz rizling boraink mellett fahordóban érlelt Szürkebarátot, 
kéknyelűt, rózsakőt és kékfrankost kóstolhatnak hangulatos, kora 
tavasztól késő őszig nyitva tartó borozónkban.
vEndÉgvÁRó AjÁnlATunK júniuS 1-7. KöZöTT: 
rozé: kettőt fizet, hármat vihet!

  menÜ ÉS Borok:  

  Borok

  A borvacsora ára: 9.900,-Ft/fő  
nyitvatartás június 1-7. között: 
16.00-24.00 óráig.

előétel ábrahámi pompos falatkák mangalica szalonnával

Főétel

Olasz rizling vesszején, kemencében sült malac 
csülök, malac derék és malac java, mézzel bélelt 
kacsacomb, héjában sült kapros-túrós krumplival, 
párolt vörös káposztával és hozzá illő kemencés 
zöldségekkel

desszert kemencében sült túrós, és tökös-mákos rétes 

aperitif irsai olivér szőlőpálinka

ProgrAm népi folklór, azaz élő népzene-néptánc

• irsai gyöngyöző 2018
• zöldveltelini 2018
• rizlingszilváni 2018
• Olasz rizling (több évjárat)

• Szürkebarát (több évjárat)
• Kéknyelű (több évjárat)
• kékfrankos 2017
• rózsakő késői 2016

Ajándék a vacsora mellé:   
Barna pince kulcstartó

Ajándék a vacsora mellé:  
kedvezményes 

borvásárlás. (-10 %)
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8257 Badacsonyörs, kápolnavölgyi út 25.
+36-70/333-2569
bodis.kitti@follyarboretum.hu
www.follyarboretum.hu 

8263 Badacsonytördemic, római út 22.
+36-70/307-9619
lerant.pince@gmail.com
www.lerantborpince.hu, FB: lerantborpince

Június 8.: 19.00 óra 
Folly arborétum és Borászat

Június 15.: 19.00 óra 
léránt Pince Borkert

19 20

töltsön el nálunk, a kisörsi-hegy szívében megtalálható, egész évben 
nyitva tartó badacsonyörsi Folly Arborétum és Borászatban egy kellemes 
kikapcsolódást nyújtó 4 fogásos borvacsorát újonnan nyíló éttermünkben 
barátaival, szeretteivel. legyen részese családunk történetének! ismerje 
meg a százéves cédrusok nyugalmát, a varázslatos balatoni panorámát. 
vEndÉgvÁRó AjÁnlATunK júniuS 8-14. KöZöTT: 
10 % kedvezményt biztosítunk vendégeinknek a belépőjegy árából.

  menÜ ÉS Borok:  

  A borvacsora ára: 12.900,-Ft/fő  

nyitvatartás június 8-14. között: 
minden nap 8.00-19.00 óráig.

Badacsonytördemici borozónkat 2017-ben nyitottuk meg. Saját készítésű 
ételek, harapnivalók, borok, hangulatos kert várja a borozni vágyókat. 
Pincénkben lehetőség nyílik borkóstoló csoportok fogadására, vacsorával 
egybekötve, előzetes bejelentkezés alapján.
vEndÉgvÁRó AjÁnlATunK júniuS 15-21. KöZöTT:  
kedvezményes borvásárlási lehetőség elvitelre, -10%.

  menÜ ÉS Borok:  A vidÉk íze lAkomA 

  A borvacsora ára: 7.500,-Ft/fő  

nyitvatartás június 15-21. között: 
minden nap 11.00-20.00 óráig.

előétel Kecskesajt, füstölt pisztráng, eper, kalács

leves görögdinnye gazpacho, bazsalikom, kacsa rilette, 
serrano sonka

Főétel mangalica sertésszűz, bakonyi gombák, sült 
hagymás dödölle, szalonna morzsa 

desszert Házi krémes kicsit másképp – vaníliás mandula 
krémmel, egresmártással

Borok
• Buboréka 2018 • Boróka 2018 • Budai zöld 2017
• kéknyelű 2017 • olaszrizling 2017  
• Rajnai Rizling 2017 • cédrus 2017

ProgrAm zenés est

Üdvözlő ital tördemici vulkánfütty

előétel Házi kenegetők, paszták idényzöldséggel, saját 
sütésű kenyerünkkel

Főétel
grillen sült kolbászkáink kakukkfüves 
parázskrumplival, almás-tormás 
céklamártogatóssal, házi savanyúsággal 

desszert
kemencében sült darás kőtt rétes
Borokhoz csipegetnivalóként saját sütésű 
pogácsaválogatásunk.

Borok
olaszrizling • rizlingszilváni • cabernet Sauvignon  
• rozé • irsai olivér • Szürkebarát  
• ottonel muskotály • Ürmösbor

ProgrAm Csuhé kötő kézműves termékbemutatója
Ajándék a vacsora mellé:   

Folly arborétumos boros pohár 
és ajándék belépő az arborétum 

másnapi meglátogatására

Ajándék a vacsora mellé:   
gravírozott egyedi emléktárgy
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8261 Badacsony, kisfaludy S. u. 28.
+36-87/431-016
info@kisfaludyhaz.hu 
www.kisfaludyhaz.hu

Június 22.: 19.00 óra 
kisfaludy-ház étterem 
és Borterasz
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Badacsony egyik legmeghatározóbb jelképe, a kisfaludy-ház 
megújulva várja régi és leendő vendégeit! „A Balaton gyöngyszeme”, 
„egy lélegzetnyi szabadság” - így jellemzik az idelátogatók a
lélegzetelállító panorámával, romantikus, természetes környezetben 
található műemlékházat. 
vEndÉgvÁRó AjÁnlATunK  júniuS 22-28. KöZöTT: 
10% kedvezmény az borkóstolók árából a Borbárban.

  menÜ ÉS Borok:  

  A borvacsora ára: 12.900,-Ft/fő  

nyitvatartás június 22-28. között: 
minden nap 11.30-21.00 óráig.

Üdvözlő ital Szászi gyöngyös 2017 

előétel Kacsamáj terrine házikenyérrel
nyári Hárslevelű 2015

leves Brokkoli krémleves
villa tolnay zöldveltelini 2017

Főétel
Szürkemarha hátszín, tavaszi grillezett 
zöldségekkel, vörösboros barna mártással
liszkay cabernet Franc 2015

desszert Madártejrizottó - Német Pince Töppedt 
Szürkebarát 2011
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8256 ábrahámhegy, klastrom u. 26.
+36-30/916-1316; +36-30/916-1820
info@vorospince.hu
www.vorospince.hu 

Június 29.: 19.00 óra 
vörös szőlőbirtok és Borpince
kalinics Birtok

mindenkinek van története. A miénket elmeséljük neked 
ábrahámhegy Szilvádi dűlőjében – a Pálos kolostorromhoz vezető 
túraútvonal mellett - megbúvó pincénkben, borospohárral a 
kezünkben. tőkéinkről olaszrizling, szürkebarát, kéknyelű, rózsakő, 
2018. évjárattól sárgamuskotály kerül a hordókba.
Pincénk egész évben nyitva áll a vendégek előtt, borkóstolót, 
borvacsorát, bortúrát tartunk előzetes bejelentkezésre hideg vagy 
meleg ételekkel csodálatos balatoni panorámás teraszunkon.
vEndÉgvÁRó AjÁnlATunK júniuS 29. - júliuS 5. KöZöTT:   
6 palack bor vásárlása esetén +1 palack ajándék

  menÜ ÉS Borok:  

  A borvacsora ára: 8.500,-Ft/fő 

nyitvatartás június 29.-július 5. között: 
minden nap 15.00-20.00 óráig.

előétel Róka tál (házi kolbászok, sajtok) - Irsai Olivér 2018

Főétel ropogós csülök káposztás házi nudlival 
- olasz rizling 2016

desszert ribizlis pite rizlinghabbal - Sárgamuskotály 2018

ProgrAm „Ábrahámhegy kontra Badacsony” - azonos fajták 
összekóstolása, zenés est 

Ajándék a vacsora mellé:   
egy üveg bor

Ajándék a vacsora mellé:   
Úrréti szőlőlé

Szakonyi milán zenélProgrAm
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Herczeg Ferenc nyaralóház
8263 Badacsonylábdihegy,  
Herczeg Ferenc u. 82.
+36-30/947-7270
badacsony@t-online.hu
www.zimmerinfo.hu/badacsony/
herczegferenc

Hotel Halászkert & Étterem
8261 Badacsony, park u. 5-7.
+36-87/531-008
halaszkert@t-online.hu
www.hotelhalaszkert.hu 
Szobák száma: 45
Férőhely: 100

Hotel neptun 
8261 Badacsony, római út 170.
+36 20/278 6616
hotel@hotelneptunbadacsony.hu
www.hotelneptunbadacsony.hu
Szobák száma: 15
Férőhely: 35

katica vendégház
8261 Badacsony, egry sétány 7/19.
+36-70/772 0027
majerne@freemail.hu
Szobák száma: 3
Férőhely: 6+1

natura  és diófás Présház
8265 Hegymagas, Hrsz.: 035/11
+36-30/997-1919
szaszipince@gmail.com
www.szaszipince.hu
Szobák száma: 2; 3
Férőhely: 4; 6

oázis a klastromhoz 
Wellness vendégház
8257 Badacsonyörs, 
klastrom u. 7.
+36-30/991-7646
recepcio@balatonivendeghaz.hu
www.balatonivendeghaz.hu 
Szobák száma: 14
Férőhely: 48

orbán vendégház
8261 Badacsony, egry sétány 5.
+36 30/401 7286
orbanvendeghaz@gmail.com
www.orban-vendeghaz.hu
Szobák száma: 8
Férőhely: 16

borb arang ol ás  2019
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ágnes vendégház -  
terasse Apartman
8261 Badacsony, park utca 62.
+36-30/290-5507
agibadacsony@freemail.hu
www.badacsony.com 
Szobák száma: 8
Férőhely: 16

Bacchus Apartman- 
Borbarlang vinotéka
8261 Badacsony, kossuth utca 1.
+36-20/353-3389
noel@t-online.hu
www.bacchusinfo.hu
Szobák száma: 8
Férőhely: 16+1

Bonvino Hotel Wine&Spa 
8261 Badacsony, park u. 22.
+36-87/532-210
 sales@hotelbonvino.hu
 www.hotelbonvino.hu
Szobák száma: 48
Férőhely:110

Borbarátok Panzió-
vendéglő-Borház
8258 Badacsonytomaj, 
római út 88.

+36-87/471-000; 
info@borbaratok.hu 
www.borbaratok.hu 
Szobák száma: 9
Férőhely: 18+7

Borbély Családi Pincészet 
és vendégház
8258 Badacsonytomaj, 
káptalantóti út 19.
+36-30/927-1414
info@borbelypince.hu
www.borbelypince.hu
Szobák száma: 4
Férőhely: 10

Claire Ház Apartman
8261 Badacsony, kisfaludy út 17.
+36 70/382 9210
info@szegedyrozahaz.hu
www.szegedyrozahaz.hu
Szobák száma: 2
Férőhely: 4

gizella Panzió
8261 Badacsony, panoráma utca 12.
+36 70/935 4800
csaba@miditourist.hu
www.gizellapanzio.hu
Szobák száma: 10
Férőhely: 20

szállástippek
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Óbester Panzió
8261 Badacsony, római út 203.
+36-30/213-0225
zoltan@obester.hu 
www.obester.hu
Szobák száma: 10
Férőhely: 24

rozi Panzió
8261 Badacsony, római út 246.
+36-30/367-5512
rozipanzio@t-online.hu
www.rozipanzio.hu
Szobák száma: 6
Férőhely: 15

Sörpatika vendégház
8258 Badacsonytomaj, 
Hősök tere 1.
+36-20/929-4026
nagy.geza69@gmail.com
www.badacsony.com 
Szobák száma: 6
Férőhely: 15

váli Fogadó
8257 Badacsonyörs, Major utca 46.
+36-30/940-5232
kezmuvesbor@gmail.com
www.valibor.hu
Férőhely: 14 

villa marica
8262 Badacsonylábdihegy, 
Herczegh Ferenc utca 24.
+36-30/495-8114
villa.marica@t-online.hu
www.villamarica.hu
Szobák száma: 5
Férőhely: 12

villa tolnay vendégház
8286 gyulakeszi  
csobánc hegy 24.
+36-30/518-4540
info@villatolnay.hu
www.villatolnay.hu 
Szobák száma: 5
Férőhely: 10

guruló izgalom 
a hegyi taxikkal

vizkelety istván: 
+36 30/939 5346

demjén tamás:
+36 30/954 2518

SzemÉlYSzállítáS:
- Badacsony taxi -mikrobusz:  +3630/602-6963 - Bíró lászló
- Badacsony transzfer –mikrobusz: +3620/544-4234 - Szőke gábor
- mikrobusszal a Badacsony régióban: +3630/939-5346- vizkelety istván

Badacsony régió programjai 2019.
BAdAcSOnYTOMAj - BAdAcSOnY
Borbarangolás - Borvacsorák: ............ február 2. - június 29. szombatonként   
Szürkebarát túra (Bortriatlon i. állomása): .................................május 11-12.
Pünkösdi Eljegyzés:................................................................................ június 9.
Badacsonytomaj Napja - Városnap: ..................................................május 25. 
kéknyelű túra (Bortriatlon ii. állomása):   .................................... június 22-23.
Badacsonyi Borhetek:  .................................................................... július 12-28.
rózsakő Fesztivál:  ..................................................................augusztus 17-20.
Badacsonyi Fényvarázs és Tűzijáték:  ........................................augusztus 19.
Badacsonyi Szüret:  .................................................................. szeptember 6-8.
rizling vakáció (Bortriatlon iii. állomása):   ...................................október 5-6.
márton-napi vigasság:  ...................................................................november 9.

BAdAcSOnYTöRdEMic
kocsonya Szépségverseny:  ................................................................ február 9.
Tanúhegyek Teljesítménytúra:  ..........................................................május 18.
Badacsonyi Szürkebarát és magyar Szürkemarha Ünnepe:  augusztus 9-11.
Forralt Bor Főzőverseny:  ............................................................. november 30.

SZigligET
várkapunyitó:  .................................................................................április 20-21. 
várfesztivál:  ..................................................................................... június 9-10.
Fáklyás várlátogatás:  .......................................................................... június 23.
Szerda esti komolyzenei koncertek:  ......július 17.; 24.; 31.; augusztus 7.; 14.
zenés esték a „Balaton várában!”:  ..................július 13.;20.;27.; - aug. 3.; 10.
Hagyományőrző napok Szigliget várában:  ..........................augusztus 17-18.
Szüreti Felvonulás:  .................................................................... szeptember 28.
Süllőfesztivál:  .............................................................................. október 19-20.
karácsonyfa állítás a Balatonban:  ...............................................december 24.

ÁBRAHÁMHEgY
Hagyományőrző Falusi disznóölés:  ..................................................január 26.
Forralt bor főző-és pogácsa sütőverseny: ...................................... február 16.
Halászléfőző és Horgász verseny:  .................................................... április 27.
Falunap és gyermeknap:  ...................................................................... június 9. 
Bornapok:  ...................................................................... július 31.-augusztus 4.
Szent istván Ünnepe:  ...................................................................augusztus 19.
murcifesztivál:  ..................................................................... szeptember 20-22.
óévbúcsúztató pancsolás:  ...........................................................december 31. 
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.



a túrákon való részvétel előzetes 
regisztrációhoz kötött:
tourinform iroda, Badacsony:
Tel.: +36 87/531 013;
tourinform.badacsony@gmail.com
túravezető: árvai gábor geo és
madarász túravezető:
tel.: +36 70/264 5919

március 16. szombat; 10.00 óra:
Salföldi koloStor tÚrA 

március 23. szombat; 17.30 óra
HoldFÉnYtÚrA a Badacsonyon

április 6. szombat; 10.00 óra
tÚrA A tÓti-HegYen

április 21. Húsvét vasárnap;  
19.00 óra
HoldFÉnYtÚrA a Csobáncon 

április 27. szombat; 10.00 óra  
AgárkoSBor tÚrA a Badacsonyon  

május 11. szombat; 10.00 óra  
termÉSzet tAvASzi vArázSA 
Szigligeten

május 19. vasárnap; 10.30 óra
megHÓdítJuk A guláCSot! 

május 25. szombat; 10.00 óra  
tÚrA A Szent gYÖrgY-HegYen: 
sárkányölő Szent györgy nyomában

Június 15. szombat; 20.15 óra
HoldFÉnYtÚrA a Badacsonyon

Június 22. szombat; 10.00 óra
tÚrA A tÖrdemiCi Sziklák AlAtt

Június 29. szombat; 10.00 óra
A SzÚrÓS CSodABogYÓ nYomáBAn: 
mediterrán hangulatú túra 
Szigligeten 

Július 6. szombat; 10.00 óra
tÚrA A PáloSok-ÚtJán - 
zarándoklat a salföldi Pálos-
kolostorromhoz

Július 13. szombat; 20.15 óra
HoldFÉnYtÚrA a Badacsonyon

Július 20. szombat; 10.00 óra
tÚrA A CSoBánCon  

Július 27. szombat; 10.00 óra 
BAdACSonY tAnÖSvÉnY kÖrtÚrA

Augusztus 3. szombat; 10.00 óra
mAdármegFigYelŐ tÚrA 
ábrahámhegyen: Csörgey titusz 
emlékére 

Augusztus 11. vasárnap; 10.00 óra
megHÓdítJuk A guláCSot! 

Augusztus 17. szombat; 19.30 óra
HoldFÉnYtÚrA a Badacsonyon  

Augusztus 24. szombat; 10.00 óra
tÚrA A Szent gYÖrgY-HegYen: 
sárkányölő Szent györgy nyomában

Szeptember 7. szombat; 10.00 óra
SzegedY rÓzA nYomáBAn – 
reformkori nosztalgia túra

Szeptember 14. szombat; 18.30 óra
HoldFÉnYtÚrA a Badacsonyon    

Szeptember 21. szombat; 10.00 óra
BAdACSonY tAnÖSvÉnY kÖrtÚrA

Szeptember 28. szombat; 10.00 óra
kAmonkŐ tÚrA Szigligeten

október 5. szombat; 10.00 óra
tÚrA A tÖrdemiCi Sziklák AlAtt

október 12. szombat; 17.30 óra
HoldFÉnYtÚrA a Badacsonyon    

október 19. szombat; 10.00 óra
HAJnAlmAdár-tÚrA a Badacsonyon

november 2. szombat; 10.00 óra
tÚrA A Szent gYÖrgY-HegYen: 
sárkányölő Szent györgy nyomában

november 9. szombat; 16.00 óra
HoldFÉnYtÚrA a Badacsonyon    

november 16. szombat; 10.00 óra
HAJnAlmAdár-tÚrA a Badacsonyon  

november 30. szombat; 09.30 óra
tÉli mAdArAk A BAlAtonon: 
teleszkópos madármegfigyelés  
a strandon

aktÍv BaDacsonY - élménYtÚrák 2019-ben
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BAdACSonYi CÉH turiSztikAi egYeSÜlet 
– tourinForm irodA
8261 Badacsony, park u. 14.
+36-87/531-013
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
www.badacsony.com

BAdACSonYi BorvidÉki  
BorÚt egYeSÜlet
www.badacsonyiborut.hu

Badacsonyi Borvidék borászai; Badacsonytomaj Város 
Önkormányzata; Badacsonytördemic Község 
Önkormányzata; Szigliget Község Önkormányzata; 
ábrahámhegy község önkormányzata

Badacsony régió tourinform
Borbarangolás Badacsonyban

támogatóink: 

A résztvevők fenntartják maguknak a jogot a 
programfüzetben szereplő menüsor és program 
változtatására.


