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Vegyen
nagy
levegôt...

Ezzel a szlogennel csábítja vendégeit a 273 szobás Hunguest Hotel Szieszta***, mely egy 5 hektáros ôspark közepén helyezkedik el. A vendégek
élvezhetik az Alpok lábánál annak a szubalpesi klímának a varázsát, mely
klimatikus gyógyhellyé avatta a Sopron központjától mindössze 10 percnyi autóútra fekvô Lôverek városrészt. A szálloda Fitness-Wellness Centruma számos testet-lelket kényeztetô szolgáltatást kínál. Az öthektáros
parkból közvetlen kijárat nyílik az erdei túraútvonalakra és futópályára,
ahol sport kedvelôinek a könnyed gyalogtúrától a csapatépítô gyakorlatokon át az extrémsportig határtalanok a lehetôségek.
A szálloda további sportkülönlegessége a Szieszta Tenisz Club, mely
kiváló minôségû, versenyek rendezésére is alkalmas 6 salakos teniszpályával rendelkezik.
Családbarát szolgáltatások egész sora várja a ﬁatal vendégeket, míg a
szülôknek a programszervezôk kínálnak izgalmas kulturális programokat, kirándulási lehetôséggel Bécsbe és a Fertô tóhoz. Mindezeket
kipróbálva jól esik a kékfrankos hazájában a bor mellé a szálloda mesterszakács Chef-e által készített ízletes menüsor.
Utazáskor sokan megerôsítik a mondást, miszerint: aki egyszer a Lövérekben érezte az erdô illatát, az nem felejti többet a Hunguest Hotel Sziesztát.

Csomagajánlatunk:

Borkultúra-Túra

Borkóstoló a Kékfrankos fôvárosában
Tartalom:

Hunguest Hotel Szieszta
H-9400 Sopron, Lôvér krt. 37.
Tel.: (00 36) 99 314-260
Fax: (0036) 99 314 461
E-mail:
reserve@hotelszieszta.hu
Internet:
www.hunguesthotels.com
www.hotelszieszta.hu

2 éjszaka szállás büféreggelivel, félpanzióval, érkezéskor üdvözlô ital,
Szieszta Fitness Wellness részleg használata: élményfürdô, pezsgôfürdô,
ﬁnn-szauna, gôzfürdô, ﬁtness terem (Classic szoba esetén 1.000,-Ft/fô/
nap), belépô a városi uszodába, nyáron a Fertô tóra, Tómalom fürdôre,
borkóstoló egy soproni elegáns étteremben, áfa.

• Kétágyas Classic szoba .............................20.850 Ft/fô/2éj
• Kétágyas Standard Plus szoba ...........25.250 Ft/fô/2éj
Érvényes: 2009.04.06 – 2010.04.06. Ünnepi hétvégék kivételével foglalható.

K ÖSZÖNTÔ

135 NAP, 32 PROGRAM, 17 HELYSZÍN...
Soproni Kékfrankos nyár: egyedülálló rendezvénysorozat, a soproni borkultúra tevékeny éltetôje. A 2005-ben útjára indított programsorozat a májustól egészen a
szeptember végig kínál számos izgalmas programot. A sokrétû programfolyam középpontjában a Fertô-táj Világörökségben termelt soproni bor és Sopron, mint a Kékfrankos fôvárosa áll.
A Soproni borvidék legértékesebb területei a Fertô-tájon találhatók. A Fertô tó adta
szubmediterrán klíma egy igazi „csodavilágot” teremt itt: több mint 20-féle orchidea
és a szárhalmi erdô klasszikus szubmediterrán növénytársulása bizonyítja ezt.
A Kékfrankos nyár programjait úgy állítottuk össze, hogy vendégeink hetente többször is találjanak maguknak a soproni borvidéket és az ahhoz kapcsolódó kultúrát
bemutató rendezvényt. A minden hónapban megrendezésre kerülô Poncichter est,
és a vasárnap délelôttönkénti Városi séta a bor jegyében programok mellett számos
egy-egy alkalomhoz kapcsolódó rendezvény várja a vendégeket.
A tavalyi évben több, mint 15.000 résztvevôje volt a Kékfrankos Nyár rendezvényeinek. Az ország szinte minden pontján lehetett hallani róla, míg a rendezvény honlapját több, mint 25.000 ember olvasta.
A soproni borászok szeretettel várják Önt Sopronba, a Kékfrankos fôvárosába, ahol hagyományos ételeinkhez és borainkhoz jó étvágyat és borozgatást, a borvidéken kellemes
idôtöltést és pincelátogatásokat kívánunk!
WWW . KEKFRANKOSNYAR . HU
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PROGRAMOK A NYÁR FOLYAMÁN

A következô programokra egész nyáron várjuk Kedves Vendégeinket!
• Poncichter est
• Kékfrankos expressz
• Városi séta a bor jegyében

PONCICHTER EST
Idôpont: 2009. május–augusztus között pénteken 19 óra
A program idôtartama: 2 óra.
Részvételi díj: 2900 Ft/fô
Elôzetes regisztráció szükséges:
Bormarketing Mûhely Nonproﬁt Kft., Nagy Ágnes: +36-30-336-53-60, info@kekfrankosnyar.hu
A Poncichter est keretében a legkiválóbb soproni éttermekben várják az érdeklôdôket, ahol
havonta 4 borászat mutatkozik be. Az éttermek séfjei nagy szakértelemmel válogatják össze a
különbözô ízvilágú soproni borokhoz harmonizáló falatokat. A borkóstolás élménye igazán ettôl
válik teljessé. Az estek várható házigazdája Pálffy István újságíró, kiváló borszakértô.
Helyszínek:
Dátum

Étterem

Cím

Telefon

Június 5.

Erhardt

9400 Sopron, Balﬁ u. 10.

99/506-711

Július 3.

Vadászkürt

9400 Sopron, Udvarnoki u. 6.

99/314-385

Augusztus 7.

Papa Joe’s

9400 Sopron, Várkerület 108.

99/340-933

Szeptember 4.

Szélmalom

9400 Sopron, Fraknói u. 1.

99/311-023

ERHARDT ÉTTEREM – BORPINCE
cím: Sopron, Balfi u. 10.
telefon: 99 506 711 fax: 99 506 712
e-mail: erhardt@borvendeglo.hu
internet: www.borvendeglo.hu
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Éttermünk, az Erhardt étterem – borpince
Sopron történelmi belvárosában, a Poncichter-negyedben található. Mûemléképületben
kapott helyet borvendéglônk és borospincéink. Borkóstolókkal, borvacsorákkal, boros
programokkal, a Soproni borvidék borászatainak teljes palettájával várjuk kedves vendégeinket! A nyári idôszakban kellemes, árnyas
kerthelyiséggel állunk az Önök rendelkezésére. Üzleti tárgyalásokhoz, tréningekhez, szakmai értekezletekhez figyelmükbe ajánljuk 40
fôs, professzionálisan felszerelt konferenciatermünket. „Erhardt étterem – borpince: A
Soproni borvidék egy helyen”
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PAPA JOE’S, SALOON & STEAKHOUSE
cím: Sopron, Várkerület 108.
telefon: 99 340 933
e-mail: papajoe@papajoe.hu
internet: www.papajoe.hu

Klasszikus, fejlôdô kisváros a préri középén,
elegáns saloonnal, füstös kovácsmûhellyel,
mindenes bolttal és az ócskás padlásával.
Amerikai kocsmák pillanatképei egy egyedülálló miliôben. Elképesztô húsok sülnek
elôtted a kovácsmûhelyben, amihez a mexikói hajcsár, portugál és ír bevándorló receptjei alapján készül a szósz. A saloonban
közel százféle whisky-t és a legjobb soproni
borokat találják vendégeink.

SZÉLMALOM ÉTTEREM
cím: Sopron, Fraknói u. 1.
telefon: 99 311 023
e-mail: sommelier@sopronborvidek.hu
internet: www.szelmalometterem.hu

Ha az ételek és italok által nyújtott ízélményeket és harmóniát keresi, nálunk biztosan
megtalálja.
1968 óta mûködô családi éttermünkbe szeretettel várunk minden kedves vendéget,
aki a magyar, a külföldi és kiemelten a Soproni borvidék nedûivel, illetve a hozzá illô
ételekkel szeretne megismerkedni. Az ételek
elfogyasztása után a jobbnál jobb magyar
párlatok közül is választhat. Három terem
és nyáron, a szélmalom tövénél, hangulatos
kerthelyiség áll az Önök rendelkezésére.

VADÁSZKÜRT VENDÉGLÔ ÉS PANZIÓ
KREATÍV KONYHA, JÓ BOROK, STÍLUSOS SZOBÁK…
cím: Sopron, Udvarnoki u. 6.
telefon: 99 314 385
e-mail: info@vadaszkurt.hu
internet: www.vadaszkurt.hu

Békés, zöldövezeti környezetben, az Alsólövérekben, igényesen berendezett és felszerelt szobákkal várjuk Önöket.
Étermünkben igazi házias, magyar és nemzetközi ízeket kínáló konyhával és kiváló
borokkal teli pincével állunk kedves vendégeink rendelkezésére. Étlapunkon a vad-,
hal- és libaételek gazdag választékban szerepelnek. Mesterszakácsunk által készített
ételeinkhez több mint 200-féle kitûnô magyar bort ajánlunk.
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HOTEL
***
WOLLNER
Egy romantikus
szálloda Sopron
belvárosában
0036/99-524400
www.wollner.hu
wollner@wollner.hu

SOPRON
Templom u. 20

A KÉKFRANKOS NYÁR IDEJÉN IS VÁRJUK ÖNÖKET!
Barokk stílusban berendezett szobák és étterem, csodálatos
függôkert, mediterrán terasz, hangulatos, 300 éves pinceborozó,
különterem, mélygarázs, szauna és ﬁtness, WIFI kapcsolat.
A hétvégi ingyenes városnézô séták indulási és érkezési pontja
a Hotel Wollner terasza.
A séta után egy pohár soproni borral fogadjuk vendégeinket
a romantikus hangulatú, hûvös borospincénkben.

Partner
pincészetek
• Ákos borászat
• Gangl borászat
• Ivancsics pince
• Jandl pince
• Lövér pince
• Luka pince
• Pfneiszl pince
• Taschner pince
• Töltl pince
• Vincellér-ház
• Weninger pince

T ÖBBSZÖRI
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KÉKFRANKOS EXPRESSZ
BORÚTNAPOK:
Idôpont: 2009. június 6. • soproni pincészetek
2009. augusztus 1. • fertôparti pincészetek
Érdemes jegyet váltani rá, hiszen saját autóval nehéz lenne végigjárni azt a „kékfrankos borutat”,
mely a borvidék 14 pincéjét köti össze. A meghirdetett napokon a gazdák nyitott kapukkal, nyitott szívvel és a legjobb kékfrankosokkal várják a vendégeket. A kékfrankos borút állomásain egy
kóstoló kékfrankos bort kap minden kedves vendég. A borút összes állomása az elôre megadott
napokon nyitva van. A vendégek önállóan, saját jármûvel vagy pedig szervezett körjáratban
tudják bejárni a pincéket, vinotékákat. A borútjáratra minden állomáson fel lehet szállni, a járat
díja 1500 Ft, mely magában foglalja a teljes utat és egy soproni borkóstoló poharat is. A borút a
borvidék legjobb, legnevesebb termelôit mutatja be, az utazás közben pedig feltárulnak Sopron
és környéke legszebb látnivalói.
Elsô járat indulása: 10.00 órakor a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ épülete elôl.
Napközben óránként indítjuk a járatot, az utolsót 17.00-kor. Az utolsó járattal már csak 1 pincelátogatásra van lehetôség.
Soproni pincészetek:
Gangl Borászat

Lehár F. u. 58–62.

Prinyô Borozó

Koronázó domb

Ivancsics Pince

Szegfû u. 30.

Pálos Pince

Gesztenyés krt. 64.

Lôvér Pince

Ady E. u. 31/b

Fertô-parti pincészetek:
Taschner Borház

Sopron, Balfi út 164.

Fényes Pincészet

Jandl Borászat

Fertôrákos, Patak sor 26.

Töltl Pincészet

Présháztelep
(Balf és Fertôrákos között)

Sopron, Zárányi út 21.

További információ:
Tourinform Sopron • 9400 Sopron, Liszt F. u. 1. • Tel: 99/517-560 • sopron@tourinfom.hu

VÁROSI SÉTA A BOR JEGYÉBEN
Idôpont: 2009. június 7.–augusztus 30. között minden vasárnap 1000
Indul: Hotel Wollner elôl (Sopron, Templom u. 20.)
A program idôtartama: 2 óra.
A programon való részvétel ingyenes.
Ismerje meg Sopront, a Kékfrankos fôvárosaként! Mintha egy borospoháron át tekintene a
Hûség városára. Vasárnaponként indul az idegenvezetéssel egybekötött belvárosi séta, ahol
a város kulturális értékeit teljesen új nézôpontból, a „borászat szemüvegén” keresztül mutatjuk
be. A program végén egy pohár Kékfrankossal várják a vendégeket Sopron belvárosában, a
Wollner hotelben.
WWW . KEKFRANKOSNYAR . HU
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BOR + ÉPÍTÉSZET KIÁLLÍTÁS
Megnyitó: 2009. május 15.
Idôpont: 2009. május 15.–június 30.
Nyitva tartás: a Tûztorony nyitvatartása szerint
Helyszín: Tûztorony, Sopron
A Bor + építészet elnevezésû kortárs építészeti kiállításon bemutatásra kerülô osztrák, magyar, szlovák
nemzetiségû építészek, belsôépítészek válogatott munkáinak legfôbb közös vonása abban rejlik, hogy minden egyes épület, illetve megvalósulás elôtt álló terv a
borgazdálkodáshoz, a borforgalmazáshoz, a borfogyasztáshoz kötôdik.
Funkciójukat tekintve a tárlaton látható épületek köre
széles. Találhatunk közöttük borászati feldolgozóüzemeket, szôlôhegyi hajlékot, régi idôket felidézô kupolás
látványpincét vagy modern szállodaépület éttermének látványos belsôépítészeti megoldásait.
A kiállított épületeket egységes arculatú tablókon, a tervekrôl készült animációkon és vetített
épületfotókon keresztül ismerhetik a meg a látogatók.
A kiállítás a bor és építészet kapcsán három szomszédos állam: Ausztria, Magyarország és Szlovákia területén, az ezredfordulót követô években végbement pozitív változásokat, igyekszik
bemutatni. Ezért is jelenik meg a tárlat címében a pozitív töltés jele.

10

WWW . KEKFRANKOSNYAR . HU

E GYSZERI

PROGRAMOK A NYÁR FOLYAMÁN

VIII. BODZAVIRÁG FESZTIVÁL
Idôpont: 2009. május 23.
Helyszín: Fertôboz, Juliánusz-völgy
Idén is a megszépített Juliánusz-völgy ad otthont rendezvényünknek, ahol árnyékos helyen, kényelmes
körülmények között tölthetünk el egy vidám szombati napot. A már megszokott bodzás ételkülönlegességeinkkel, és a helyszínen készített meleg ételeinkkel, kiváló borokkal, színvonalas fellépôkkel, kiállítókkal és vendégszeretetünkkel próbálunk gondoskodni a hozzánk ellátogató Kedves Vendégeinkrôl.

május 30. szombat:

XVIII. BORÜNNEP

15–16

Idôpont: 2009. május 29.–június 1.
Helyszín: Fô tér, Sopron
A részvétel ingyenes.

16–17
17–18

MOFÉM Fúvószenekar, Mosonmagyaróvár
Musikverein „Szent Miklós” Neudörfl
/ Lajtaszentmiklós
Kapuvár Város Fúvószenekara
Szombathely Város Fúvószenekara
Lajtha László Néptáncegyesület
Flört Zenekar

Látta már, milyen az, amikor Sopron Fô tere
zsúfolásig megtelik? Amikor a csillagos, májusi estén szinte lüktet a város szíve? Ha még
nem, akkor ideje ellátogatni a Borünnepre,
mely hagyományosan a soproni borokról,
vidámságról és a remek térzenérôl szól. A
négy napos ünnepen 27 soproni borászat
kínálja kiváló nedûit a soproniaknak és városba látogató vendégeknek.

18–19
19–20
20–23

május 29. péntek:

június 1. hétfô:

17–18
18–19
19–20
20–23

Megnyitó –
Sopron Város Fúvószenekara
Musikverein Sieggraben / Szikra
Fúvószenekara
Strokes ütôsök
Donau Power, Pilisvörösvár

május 31. vasárnap:
15–16
16–17
17–18
18–20
20–22

17–17
18–18
19–19
19–20

Soproni Rézangyalok Quintett
Musikverein Drassburg / Darázsfalva
Sopron Város Fúvószenekara
Hanság Bigband
Pannon Cigányzenekar (közben
tombola)
Band All Day
Rákosi Fúvósok
Testvériség Néptáncegyüttes
Sopron Város Fúvószenekara

A rendezvényen célra készíttetett kóstolópoharak vásárolhatók.

A rendezvény fô támogatója: Sopron M.J.V.Önkormányzata
Borászatok
Fényes Pince

Ferenczy Pincze

Gangl Borászat

Iváncsics Pince

Jandl Borászat

Luka Pincészet

Lôvér Pince

Pálos Pince

Pfneiszl Pincészet

Roll Pincészet

Taschner Borház

Töltl Pincészet

Vincellér-ház

Vinex Borászat

Weninger Pincészet

Ákos István

Németh Ottó

Stubi Borozó

Bercsényi Borozó

Csapó Borászat

Hermann Pince

Fekete László

Hauer Erik

Ferenczy Attila

Prinyô Borozó

Violand Béla

Sterlik Rezsô

WWW . KEKFRANKOSNYAR . HU
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NYITOTT PINCÉK NAPJA
Idôpont: 2009. június 1. 9–19 óra
Országos rendezvénysorozat, a Nyitott Pincék Szövetség és Magyar Turizmus Zrt. kezdeményezése, melyhez a Soproni borvidék is csatlakozik. Ennek jegyében Pünkösd vasárnap a programban résztvevô valamennyi pince 9 és 19 óra között nyitva tart, és a vendégeket személyesen a
gazda fogadja. Az igazán lelkes borkóstolók Sopron legnevesebb pincéit járhatják végig aznap,
hogy kortyolhassanak a legzamatosabb nedûkbôl.

Borászatok

Cím

Telefon

Fényes Pince

9400 Sopron, Présháztelep

20/315-60-79 www.fenyespince.hu

Ferenczy Pincze

9494 Balf, Óhegy u. 6.

70/548-24-70 www.ferenczy.eu

Jandl Kálmán

9421 Fertôrákos, Patak sor 26. 20/419-14-11 www.jandl.hu

Lôvér Pince

9400 Sopron, Ady út. 31/b.

Taschner Borház

9400 Sopron, Balfi u. 164.

20/931-52-25 www.taschnervin.hu

Töltl Pincészet

9400 Sopron, Zárányi u. 21.

30/946-53-87 www.toltlvin.hu

Vincellér-ház
Széchenyi Vinotéka

9493 Fertôboz, Fô u. 32-33.

20/966-59-61 www.vinceller-haz.com

Weninger Pincészet 9494 Balf, Fô u. 23.
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Internet

20/353-59-63 www.loverpince.hu

30/526-34-74 www.weninger.com
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KÉKFRANKOS OPEN TENISZVERSENY
Idôpont: 2009. június 12–14.
Helyszín: Hotel Szieszta, Sopron
Nevezési díj: 3000 Ft/fô
Idén másodszor rendezzük meg ezt az amatôr nyílt teniszbajnokságot, melyre minden teniszbarát jelentkezését várjuk. A soproni hegyek lábánál, a Hotel Szieszta teniszcentrumában találkozhatnak a sportolni és kóstolni vágyók, hiszen a verseny alatt és az esti programokon is fôszerepet
kap a soproni Kékfrankos. A nevezési díj magában foglalja a versenyen való részvételt és szombat
este egy boros vacsora árát.

BORKALANDOK KRÚDY GYULÁVAL
Idôpont: 2009. június 13. 19 óra
Helyszín: Jégverem Fogadó, Sopron
Részvételi díj: 4500 Ft/fô
Elôzetes regisztráció szükséges:
Bormarketing Mûhely Nonprofit Kft. • Nagy Ágnes: +36-30/336-5360 • nagy@soproniborvidek.hu
Jégverem Fogadó, +36-99/510-113 • jegverem@jegverem.hu
Kalandozások a bor és gasztronómia világában Krúdy Gyulával.
Az étkezés kultusza nemegyszer felülmúlja a szerelem jelentôségét, állítja Krúdy. De vajon
tudnak-e az emberek úgy enni, ahogy a természet rendje megköveteli? Ez az este a gyomor
örömeirôl szól. Krúdy hôseinek vezetésével korabeli ételek és illô borok között kalandozunk,
magunkba szívhatjuk a boldog békeidôk kisvendéglôinek akácillatú levegôjét, képet alkothatunk
a szép magyar hasakról.
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KÉKFRANKOSOK ÉJSZAKÁJA ÉS SZENT IVÁN FOLKFEST
Idôpont: 2009. június 26–28.
Helyszín: Fô tér, Sopron
Töltse Sopronban Szent Iván éjszakáját! Ezen a
napon „varázserejû” borokat kínálunk Sopron
teraszain, éttermeiben, szórakozóhelyein, így ünnepeljük a nyári napfordulót, az év leghosszabb
napját, a szerelmesek éjszakáját. Az éjszaka alatt
a Fô tér körül különbözô helyszíneken különbözô
programokkal várjuk Önt.

Június 26. péntek
18.00
19.00
19.15
19.30–21.15
21.30–23.00

Balaton Big Band
Fesztiválmegnyitó
Soproni ütôsök
Szent Iván FolkFest bemutatkozó mûsora
Csík zenekar koncertje

Június 27. szombat
10.30–12.00
15.00
15.45
16.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.30
00.00
00.30

Pendelyes Táncegyüttes/PSÁI és AMI csoportjainak mûsora
Felvezetô zenei program
Babtársula óriásbábos elôadása
Szent Iván FolkFest Néptáncgála
Flare Beas zenekar
„Mindenzenészaszínpadon”
Sokadija zenekar
a Megyeháza erkélyén
Tom Stormy Trio koncertje 1.
Vendég: Sonny
Tûzmadarak
Tûzugrás
Tom Stormy Trio koncertje 2.
Vendég: Sonny

Június 28. vasárnap
10.30–12.00
15.15
15.00
16.00
17.00
20.00
21.00–22.45
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Babtársulat – Interaktív játékok
Pendelyes Táncegyüttes /
PSÁI és AMI csoportjainak mûsora
Felvezetô zenei program
Aranyszöcskék (Gyôr) kötélugró
csoport
Szent Iván FolkFest Néptáncgála
Echo of Dalriada
Blues Floor zenekar
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Tûzrakás, tûzugrás
A hagyományok szerint nagy tüzeket gyújtunk, és a tûz körül mulathat
Ön is hajnalig. A tûz, a világosságot
adó, az elevenséget, egészséget,
termékenységet és szerelmet, a napot tükrözô ôselem.
A hagyományok szerint számos
magyar vidéken az eladósorban
lévô lányok átugrották a hamvadó
tüzet abban a reményben, hogy
egy éven belül férjhez mennek.
Csehországban az a szokás járta, hogy a szerelmespárok elôször
gyógynövényekbôl font koszorút
dobtak át egymásnak a tûzön, majd
kézenfogva háromszor átugrottak
fölötte. Hitték, hogy ezután szerelmük tartós, közös életük pedig
hosszú és termékeny lesz.
Feltétlenül várjuk tehát az eladósorban lévô lányokat és elôbb-utóbb
házasulandó szerelmespárokat.

WWW . KEKFRANKOSNYAR . HU
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Bor, csokoládé, szerelem
A magas kakaótartalmú csokoládék és a nagy borok ízét egyaránt mintegy négyszázféle molekula alakítja teljes harmóniába. A kakaónövény a szôlôhöz hasonló utat jár be, míg fogyasztható
állapotba kerül. A csokoládét már évezredek óta összefüggésbe hozták a szerelemmel. Az aztékok, a majá
maják és a görögök is elôszeretettel használták ilyen célokra. Mikor a
chocola ital megérkezett Spanyolországba, és eljutott egész Európába,
chocolatl
szenv
szenvedélyes
vita alakult ki arról, hogy – különös tekintettel gátlásokat
felsz
felszabadító
hatására – helyénvaló-e az ital fogyasztása. 1712-ben
Ang
Angliában
a Spectator címû divatos folyóirat arra figyelmeztette
nôi olvasóit, hogy óvakodjanak a szerelmi kalandok, a csokoládé, a
reg
regények
és más efféle, szenvedélyeket feltüzelô veszélyek hatásaitól. Madame du Barry (1743–1793) szerelmi vágyfokozónak tekintette a csokoládét: ezt az italt szolgáltatta fel szeretôinek. Casanova
állítólag szívesebben ivott csokoládét, mint pezsgôt.

Néhány aranyszabály a bor és csokoládé kóstolásához
1. Mindig a bort vegyük elôször a szánkba, és utána ízleljük meg a csokoládét!
2. Minôségi borhoz csak minôségi csokoládét válasszunk! Törekedjünk harmonikus borok kiválasztására! (A nem tökéletes alapanyagból készült bort a jó csokoládé megszégyeníti.)
3. Száraz, testes vörösborhoz jól mennek a 70% körüli kakaótartalmú Amedei csokoládék, de
a vörösbor legyen fûszeres és komplex, ne csak egy jellemzô domináljon benne (pl. csak a
gyümölcsösség, ásványosság vagy savasság).
4. Törekedhetünk a csokoládé és bor között a hasonlóságok és az ellentétek kihangsúlyozására
egyaránt, mindkét esetben különleges élményben lesz részünk.
5. Lekerekedett, gyümölcsös vörösborok kellemes élményt okoznak csokoládéval együtt.
6. Édes desszertborok, akár vörös, akár fehér szôlôbôl készültek, általában jól mennek a csokoládéhoz.
Borászatok
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Luka Pincészet

Ferenczy Pincze

Iváncsics Pince

Töltl Pincészet

Gangl Borászat

Pfneiszl Pince

Roll Pincészet

Lôvér Pince

Vincellér-ház

Fényes Pince

Taschner Borház
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SZENT IVÁN FOLKFEST
Idôpont: 2009. június 26–28.
Helyszín: Sopron-szerte

2009. június 26. péntek
Pódiumszínpad 1. – Rondella (Várkerület)
17.30 Hírverô mûsor néptáncegyüttesekkel, zenekarokkal
18.30 Zenés bevonulás Sopron Fô terére
19.30 A fesztiválon résztvevô táncegyüttesek zenekarainak blokkja
a
Pódiumszínpad 2. – Evangélikus templom elôtt
17.30 Hírverô mûsor néptáncegyüttesekkel, zenekarokkal
18.30 Zenés bevonulás Sopron Fô terére
19.30 A fesztiválon résztvevô táncegyüttesek zenekarainak blokkja
Ógabona tér
17.30 Hírverô mûsor néptáncegyüttesekkel, zenekarokkal
Liszt Ferenc Konferencia Központ elôtt
17.30 Hírverô mûsor néptáncegyüttesekkel, zenekarokkal

2009. június 27. szombat
Pódiumszínpad 1. – Rondella (Várkerület)
10.30–12.00 Hírverô mûsorok
17.00–20.00 Fesztivál Kamara
Pódiumszínpad 2. – Evangélikus templom elôtt
17.00–21.00 Fesztivál Kamara, közben
19.00
Flare Beas zenekar
Ógabona tér
18.00–20.00

Fesztivál Kamara

Liszt Ferenc Konferencia Központ elôtt
18.00–20.00 Fesztivál Kamara

2009. június 28. vasárnap
Pódiumszínpad 1. – Rondella (Várkerület)
10.30–12.00 Hírverô mûsorok
17.00–20.00 Fesztivál Kamara
Pódiumszínpad 2. – Evangélikus templom elôtt
17.00–21.00 Fesztivál Kamara, közben
19.00
Flare Beas zenekar
Ógabona tér
10.30–12.00
18.00–20.00

Hírverô mûsorok
Fesztivál Kamara

Liszt Ferenc Konferencia Központ elôtt
18.00–20.00 Fesztivál Kamara

WWW . KEKFRANKOSNYAR . HU
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VOLT FESZTIVÁL – PONCICHTER NEGYED
Idôpont: 2009. július 1–4.
Helyszín: Lövér kemping, Sopron
Sopron és egyben az ország egyik legnagyobb zenei és kulturális fesztiválján is helyet kaptak a
soproni borászatok. Egy különálló, hangulatos Poncichter negyedben várjuk Önt is. A helyszín
hangulatát fokozza a sajt- és kolbászkóstoló, illetve hagyományos soproni ételek. Árnyas fák
alatt kortyolgathatja a borokat, és természetesen élvezheti a hangulathoz jól illeszkedô kulturális
programokat a Poncichter negyeden belül is. Igazi felüdülés a fesztivál területén!
Borászatok
Fényes Pince

Ferenczy Pincze

Vincellér-ház

Iváncsics Pince

Jandl Borászat

Luka Pincészet

Lôvér Pince

Vinex Borászat

Pfneiszl Pincészet

Roll Pincészet

Taschner Borház

KÉKFRANKOS 24
Idôpont: 2009. augusztus 8. 10 órától–augusztus 9. 10 óráig
Helyszín: Soproni borvidék és pincészetei
A jó borok mérsékletes fogyasztása energikussá, életvidámmá és egészségessé teszi az embert.
Ám ha valaki részt vesz egy 24 órás bortúrán, hogyan érzi majd magát a végén? Tapasztalja
meg Ön is! A Kékfrankos Nyár egyik legizgalmasabb rendezvénye a Kékfrankos 24, mely a
kirándulás, a szép vidékek, a remek társaság, no és a zamatos borok kedvelôinek való. Nem más
ez, mint „áldozat Dionüszosz oltárán”. Maximális résztvevôi létszám: 30 fô
Borászatok
Fényes Pince

Ferenczy Pincze

Gangl Borászat

Iváncsics Pince

Pálos Pince

Roll Pincészet

Taschner Borház

Töltl Pincészet

WWW . KEKFRANKOSNYAR . HU

19

E GYSZERI

PROGRAMOK A NYÁR FOLYAMÁN

SOPRON ÉS VIDÉKE IPARTESTÜLETI BORVERSENY
Idôpont: 2009. augusztus 15. 9 óra
Helyszín: Pannónia Med Hotel, Sopron
Ez a verseny idén már ötödik alkalommal kerül megrendezésre. A részvétel a termelôk számára
arra teremt lehetôséget, hogy a zsûri által legjobbnak ítélt borok és termelôik az Ipartestület
hazai és nemzetközi kapcsolatai által még nagyobb hírnévre tegyenek szert. Ezenkívül a szôlészborász és iparos kultúra kapcsolatának további erôsödését várják a szervezôk.

BOR- ÉS KENYÉRÜNNEP
A részt vevô borászok az Európai Borlovagrend
Soproni Legátusának tagjai
Idôpont: 2009. augusztus 20. 10 órától
Helyszín: Fô tér, Sopron
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is a kenyér- és borszentelést követôen avatják fel az Európai Borlovagrend Soproni
Legátusának legújabb tagjait a város Fô terén. Kalács, sütemény, friss kenyér csábít kóstolgatásra a rendezvény alatt.
A Fô téren pedig a már megszokott kis faházakban várják a
borosgazdák a jó borok kedvelôit.

20
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A szálloda Sopron legszebb részén,
csodálatos környezetben,
a Lövérek erdeiben helyezkedik
el, ami kitűnő lehetőséget nyújt a
pihenni, sportolni vagy regenerálódni
vágyó vendégeknek.
Mint konferencia és wellness
szálloda minden korosztály
igényeinek megfelelően kialakított
szolgáltatásokkal várjuk Kedves
Vendégeinket, legyen szó akár
egyéni vagy családi üdülésről, akár
rendezvényekről, konferenciákról.

Hotel Fagus**** Konferencia és Wellness Hotel
9400 Sopron, Ojtózi fasor 3.
Telefon: +36 99/515 000 | Fax: +36 99/515 001
reservation@hotelfagus.hu | www.hotelfagus.hu
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KAMARAEST SOPRONBAN
Idôpont: 2009. augusztus 25. 19 óra
Helyszín: BW Pannonia Med Hotel, Sopron,
Várkerület 75. 99/312-180,
www.pannoniahotel.com
Részvételi díj: 2.500 Ft/fô
A program idôtartama: 2 óra.
www.wespaquartett.eu
A finom muzsika és a jó bor találkozását követheti nyomon, ha ellátogat a Kamaraestek Sopronban, a kékfrankos fôvárosában
címû esti programokra. Magyarországon egyedülálló, egy egész estés program ez, a komolyzene és a bor jegyében, borkóstolóval. A kamaraesten Brahms, Haydn, Mozart mûveihez
válogatott borokat kínálunk. Kellemes idôtöltés, amelyet a borban és zenében rejlô testi-lelki
harmónia biztosít.

SOPRON VÁROS KÉKFRANKOSA BORVERSENY
Idôpont: 2009. szeptember 2.
2009-ban már kilencedik alkalommal rendezik meg ezt a versenyt. A szakértôkbôl és a soproni
polgárokból álló zsûri a Hûség városának legjobb kékfrankosát választja ki.

XII. SZÜRETI NAPOK
Idôpont: 2009. szeptember 4–6.
Helyszín: Fô tér, Sopron
Nálunk Sopronban ez a három nap hagyományosan a szüreti idôszak kezdete. A szôlôkben
már zajlik a munka, de a Fô téren is helyt állnak a
soproni borászok. Csakúgy mint tavasszal, életre
kel az évszázados belváros, és zenével, tánccal
ünnepeljük a legnagyobb munka kezdetét.
Borászatok

22

Fényes Pince

Ferenczy Pincze

Gangl Borászat

Iváncsics Pince

Jandl Borászat

Luka Pincészet

Lôvér Pince

Pálos Pince

Pfneiszl Pincészet

Roll Pincészet

Taschner Borház

Töltl Pincészet

Vincellér-ház

Vinex Borászat

Weninger Pincészet
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SZÜRETI MULATSÁG A PONCICHTEREK NYOMDOKAIN
Idôpont: 2009. szeptember 19.
Találkozó: délelôtti programhoz reggel 8 órakor, délutánihoz 14 órakor a Hotel Fagusnál
Helyszín: a Fertô tó partja
A nap a szürettel indul, ahol Ihos József „Kató néni” a házigazda. Miután a szôlô leszüretelve, most már nyugodtan vigadhatunk. A délutáni program 14 órakor kezdôdik ökörsütéssel
tangóharmonika lágy dallama mellett, és hogy a torkunk ki ne száradjon, kortyolgassuk a friss
mustot,valamint a jobbnál jobb soproni borokat. Kézmûves bemutató, néptánc együttes és
vásári komédiák teszik színessé a programot.
A Hotel Fagusban történô szállásfoglalás esetén a programokon való részvétel ingyenes.
Délelôtti programon való részvétel: 2.500 Ft/fô
Délutáni programon való részvétel: 4.000 Ft/fô
Egész napos program: 5.500 Ft/fô
Gyerekeknek 12 éves kor alatt ingyenes,12-tôl 18 éves korig 1.300 Ft/fô.

PANNOMÁNIA
III. Soproni Kékfrankos Szakácskirály-választás és Mihály-napi utcabál
Idôpont: 2009. szeptember 26.
Helyszín: Hotel Sopron udvara
Várjuk min. 6 fôs csapatok jelentkezését!
Nevezési díj: 6500 Ft/fô
Jelentkezési határidô: 2009. augusztus 31.
A BOR EREDETE: A bort Noé találta ki unalmában. Hat állat vérét kever-te össze. A hat állat az oroszlán, a tigris, a medve, a disznó, a majom éss a
galamb volt. Ez a hatféle vér mutatkozik meg a részegek hatféle természetészetében. Van, ki büszke, mint az oroszlán, kegyetlen, mint a tigris, düledezik,
zik, mint a medve, disznó
módjára sárban hentereg, majomhoz hasonlóan bujálkodik, vagy olyan szelíd, mint a galamb.
További információ, jelentkezés:
GYSEV Zrt. Hotel Sopron****
Rakaczki Katalin – értékesítési és marketing koordinátor
Tel.: +36-99/512-261, +36-30/656-9989
E-mail: info@hotelsopron.hu
Web: www.hotelsopron.hu
Borászatok
Fényes Pince

Ferenczy Pincze

Weninger Pincészet

Vincellér-ház

Töltl Pincészet

Taschner Borház

Lôvér Pince

Roll Pincészet

Pfneiszl Pince

Gangl Borászat

Jandl Borászat
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S OPRONI B ORVIDÉK

A Soproni borvidék Magyarország egyik legrégibb történelmi hagyományokkal büszkélkedô
borvidéke. Eredete egészen a keltákig vezethetô vissza. A XIV. század elején Magyarország
legjelentôsebb borvidékei között tartják számon, melynek kereskedelmi kapcsolatai messze túlnyúlnak az ország határain. A XIX. századtól a poncichterek, a németajkú gazdák messze földön
híressé tették a soproni bort. A vidékre jellemzô, hogy a pincéket nem a szôlôhegyekbe, hanem
a városba, saját házaik alá építették. Ez akkoriban nem csak kiváltságot, de nagyobb biztonságot, védelmet is jelentett a termelôknek.
A borvidék legértékesebb területe a Fertô tó környéki hegyoldalakon, lankákon, napjainkban
mintegy 1500 hektárnyi területet foglal magába. A Világörökség bizottság a Fertô tavat az azt
övezô településekkel együtt 2001-ben, mint kultúrtájat vette fel a világörökségi listára. A Fertô
tó vidéke geológiai és geomorfológiai érdekességek egyedülálló változatosságát tárja elénk. Számos részre osztják a klimatikus határok, így viszonylag kicsiny területen belül rendkívüli módon
változatos állat- és növényvilág létezik: kontinentális alföldi sztyeppei tó, szubmediterrán dombok és szubalpin hegyek, értékes, szikes puszták, magashegységek.
A monarchia idejében a szôlôterületek egy borvidéket alkottak Sopron-Ruszt-Pozsonyi néven, és
hasonló fajták, mûvelési módok jellemezték ôket. A szôlôskerteket pusztító járványok és a történelem viharai aztán külön fejlôdési pályára állították a borvidéket: míg ma Ruszt elsôsorban a
fehér szôlôfajtákról és az aszúról (Ausbruch) híres, addig a Soproni borvidéken a kékszôlô, fôleg
a Kékfrankos termelése kiemelkedô, de jelentôsek még a Zweigelt, Cabernet sauvignon, Merlot
és Pinot noir ültetvények is. A fehérborfajták közül a Zöld veltelini, a Chardonnay, a Tramini, a
Zenit, a Sauvignon blanc és a Korai piros veltelini emelhetô ki.
A borvidék érdekessége, hogy az itteni klíma a késôi szüretelésû édes borok elôállításának is
kedvez. Ezek a borok nem új keletûek a vidékünkön, jelenlétük 1524-re vezethetô vissza.
Kellemes idôtöltést és pincelátogatásokat kívánok Önnek Sopronban, a Kékfrankos fôvárosában!
WWW . KEKFRANKOSNYAR . HU
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N APÓLEON B ORA
1809-ben a magyarul egy szót sem tudó soproni poncichterek nem sejthették, hogy a lakásaikba bekvártélyozott napóleoni katonák, akik csak terhet és szenvedést jelentettek a
városnak, utódaiknak milyen nagyszerû örököt hagynak.
Történt pedig akkor, ahogy a nép emlékezete megôrizte, hogy
a katonák élvezték a magyar hon ízletes és bôséges kosztját és
a soproni történelmi borvidék ízeit. A kötelezô ellátmányon túl
a katonák vásárolták a jófajta bort, és próbálták feledni a háborús idôk veszélyeit. A borosgazdák hamar felismerték, hogy a
francia katonák kétféle pénzzel rendelkeznek, egy fehér színû
háborús pénzzel, melyet a hadikiadások fedezésére készíttetett Napóleon, és egy kék színû pénzzel,
mely még a régi idôkbôl származott és értékesebb volt. A poncichterek a legjobb boraikat csak a
kék színû pénzért voltak hajlandók kimérni, és fizetéskor csak annyit mondtak: kék frankot.
A hagyomány szerint erre a kiváló borra ragadt rá a név, Kékfrankos, melyet azóta is így emlegetnek Európa számos vidékén. A történet szép, de biztos, hogy nem igaz, hiszen a napóleoni
háborúk idején Sopronban is a fehérborok voltak jellemzôek, és csak a filoxéra vész (1800-as
évek második fele) után jelent meg nagy tömegben a Kékfrankos szôlô.
Ha már a származása a bornak nem elôkelô – az ampeológia szerint a Kaszpi-tenger mellôl érkezett –, a gyógyhatásához nem férhet kétség. A vörösbor háromszoros pozitív élettani hatása köztudomású. A bécsi orvosok a két világháború között megállapították, hogy a soproni szôlôben
a borkôsavas sók a bél- és gyomorrenyheséget gyógyítják. A bécsi gyógyturisták nagyszámban
ellepték a várost. Kúrálták magukat, kirándultak, és ha a Várhely kilátóból megpillantották a
Schneeberg havas csúcsait, kicsit otthon is érezték magukat.
Taschner Tamás, a Fertô-táj Világörökség Magyar Tanácsa Közhasznú Egyesület ügyvezetôje
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B ORÁSZATOK
FÉNYES PINCE
cím: Sopron, Présház telep
telefon: 99 702 287, 20 315 6079
e-mail: pince@fenyszoft.hu
internet: www.fenyespince.hu

A pincészet Sopron határában, Fertôrákos és
Balf között terül el a Soproni történelmi borvidéken, a Fertô tavat megkerülô kerékpárút
mellett. Az osztrák területen megszokottal
szemben a magyar területen ez az egyedüli kerékpáros pihenô nyitott borpincével,
ahol termelôi boreladás mellett üdítô, kávé,
szendvics, fagylalt is fogyasztható. A pince
fölött kialakított 40–50 fôt befogadó borkóstoló helyiségben és az épület elôtt kialakított
nyitott teraszon borkorcsolya fogyasztása
mellett lehet megízlelni a pincészet borkínálatát, élvezve a Fertô tóra nyíló csodálatos
kilátást. A pincében lehetôség van szôlészeti
és borászati szakmai bemutatóra, valamint a
környék idegenforgalmi nevezetességeinek
megismerésére idegenvezetô segítségével.

FERENCZY PINCZE
cím: 9421 Fertôrákos, Fô utca 262.
telefon: 70 548 2470
e-mail: ferenczy@pincze.hu
internet: www.ferenczy.eu

A család szôlôterületei a Soproni hegység lábánál és a Fertô tó partján találhatók.
Legígéretesebb fajtánk a vidékre oly jellemzô
Kékfrankos. Igazán nagy kihívásnak tartjuk a
Fertô-part legjobb, ásványokban gazdag dûlôinek megjelenítését a borainkban. Szeretnénk a dûlôk termését külön-külön bemutatni. Véleményünk szerint a fehér fajták is
óriási lehetôségeket hordoznak magukban.
Ezt bizonyítandó igyekszünk minél több karakteres fehérbort készíteni.
A 150 esztendôs pincénkben különleges ételekkel és borban pácolt sonkával várjuk a boraink iránt érdeklôdôket.
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B ORÁSZATOK
FRERENCZY ATTILA
telefon: 0630/632 66 70
e-mail: info@ferenczyattila.eu
internet: www.ferenczyattila.eu

1999 óta foglalkozom szôlôtermesztéssel,
míg a szôlôket nevelgettem a hosszú évek
során leginkább azt vettem észre, hogy „Ô”
nevelt meg engem, megtanított a kitartásra
és az alázatra. A közelmúltban, 2007-ben új
tanítóm érkezett: a bor, a borászkodás. Vagy
hogy nevükön említsem ôket Irsai Olivér,
Zöldveltelíni, Chardonnay, Kékfrankos, az
ô segítségükkel Sopron egy régi, közel 500
éves pincéjében készítem boraimat, hogy
meghódítsam poharadat.

GANGL BORÁSZAT
cím: Sopron, Lehár F. u. 58–62.
telefon: 20 448 5808, 70 276 2248
e-mail: iroda@ganglbor.hu
internet: www.ganglbor.hu

A 200 éves, hegybe vájt pincerendszert a
belvárostól fertájóra alatt érhetik el a látogatók. Családunk szôlész-borász hagyományai
másfél évszázadra nyúlnak vissza. A betérô
vendégek kiállítás keretében tekinthetik meg
a család egykori muzeális termelôeszközeit.
Viniczai Sándor szakújságíró írta rólunk:
„Föld alá álmodott világ. Városka az utca
szintje alatt. Sikátorokkal, nagyobb terekkel.
Igazi csemege borkedvelô barlangi medvéknek.” Szeretettel várjuk kedves vendégeinket
szakmai kommentálással egybekötött bortúráinkon, ami felejthetetlen élményt nyújt
mindenki számára.
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B ORÁSZATOK
IVÁNCSICS PINCÉSZET
cím: Sopron, Szegfû u. 30.
telefon: 99 317 262, 30 532 0661
e-mail: ivancsicspince@freemail.hu

Pincészetünk a jellegzetes kiscsaládi gazdálkodások egyike a Soproni borvidéken. Az
öt hektárnyi szôlôterületünk jelentôs része
a Fertô tó partján helyezkedik el. Ültetvényeinket családunk telepítette és mûveli.
Kizárólag saját szôlôbôl készítjük borainkat.
A szôlôtermesztés és feldolgozás során nagy
gondot fordítunk a környezetkímélô technológiákra, a kíméletes szôlôfeldolgozásra. Boraink kiváló minôségét mutatják a nemzetközi, országos és regionális borversenyeken
elért sikerek. Borainkat szeretettel kínáIjuk
Önnek termelô pincénkben.
Várjuk látogatását!

JANDL PINCÉSZET
cím: Fertôrákos, Patak sor 26.
telefon: 99 355 048, 20 419 1411, 20 927 6442
e-mail: jandlbor@jandl.hu
internet: www.jandl.hu

Szeretettel köszöntjük a Soproni borvidéken,
a Jandl család pincészetében. Családunk a
több évszázados Poncichter kultúra hû képviselôje. A múltba visszatekintve a szôlôtermelô ôseink tisztelete, a tradíciók ápolása
kötelez bennünket. A szôlô iránti rajongás és
a bor szeretete jegyében apa és fia képviseljük azt a tipikus családi vállalkozást, amely 8
és fél hektár saját és részben bérelt területen gazdálkodik. A Jandl családi borgazdaság úgy érzi, hogy a megtermelt szôlôbôl
származó borokat a mindig fokozódó piaci
versengés közepette csak úgy tudja értékesíteni, ha mindent megtesz annak érdekében,
hogy a maximumot teljesítse. Ennek tükrében tevékenykedik a Jandl család és az ôket
körülvevô olyan személyek, akik a szôlôvel és
borral való tevékenységet nem csupán munkának, hanem életformának is tekintik.
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B ORÁSZATOK
LÔVÉR PINCE (SOP-VIN KFT.)
cím: Sopron, Ady E. u. 31/b
telefon: 99 506 212, 20 353 5963
e-mail: sopvin@loverpince.hu
internet: www.loverpince.hu

Vörösborainknál – az erjesztéskor megôrzött
– szôlôillatokat támasztjuk meg a fahordós,
majd a fektetett palackos érlelés bukéjával.
Fehérboraink csilingelô gyümölcsössége a
beérett szôlô telten gömbölyû testével öszszeolvadva ad teljes harmóniát.
A minôség állandóságát pincénk több mint
80 éves tradíciójára és a 100 hektár kiváló
dûlôjû saját, valamint szôlôtermelô partnereink termelésére alapozzuk. Az így megtermelt szôlôbôl évente mintegy 13 ezer hektoliter bort készítünk, amelynek egyik felét
külföldön (Svájc, Ausztria, Németország),
másik felét a saját üzleteinkben és a „gasztronómiában” értékesítjük.

LUKA PINCÉSZET
cím: Fertôrákos, Szent Sebestyén u. 49.
telefon: 99 316 379, 30 272 5014
e-mail: info@lukawine.com
internet: www.lukawine.com

Családunk szôlôtermesztéssel kapcsolatos
hagyománya évszázadokra tekint vissza. Ültetvényeink a Fertôrákos-Balf közötti dombsoron találhatóak, ahol az egyedülálló Fertô
tó menti klíma, a kiváló talaj és a rengeteg
napfény gondoskodik mindarról, amire szôlôinknek feltétlenül szükségük van. Ezen a két
hektárnyi területen gazdálkodunk, s mind
belföldi, mind külföldi viszonylatban sikereket könyvelhettünk el. A mód, ahogy a borainkat készítjük, ötvözi ôseink örökérvényû
szabályait, korunk alapvetô technológiai
eljárásaival. S mire számíthat, aki Luka bort
kóstol? Férfias karakter és nôi könnyedség
érdekes kettôsségére. Hiszem, hogy boraink
nem csupán kellemes nedûk, hanem palackba zárt könyvek, amelyek mesélnek és
mesélnek... a városunkról, az emberrôl és a
sorsunkról. Szeretettel ajánlom borainkat!
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B ORÁSZATOK
PÁLOS PINCE
cím: Sopron, Gesztenyés krt. 64.
telefon: 30 438 1710, 30 473 2965
e-mail: horvathvin@freemail.hu
borbarat@soproniborvidek.hu
reittervin@webmail.hu

Sopron-Bánfalván a Pálos rendi szerzetesek
által 1771. évben épített 563m2 alapterületû
pincében 8 fô tulajdonos borászkodik. Tagok:
Aradi Krisztina, Bónis Péter, Dely Levente,
Horváth Imre, Major István, Reitter János,
Taschner István, Zsugonits József. A tagok
egyénileg és közösen mûvelt szôlôibôl fahordós érleléssel készül a vörösbor. Az értékesítés
egyénileg és közösen történik. A közel 300
éves falak között a boltíves pincében 10-féle
bor is kóstolható. Programként megtekinthetô
a pince mögött épült templom és kolostor,
ahol gyönyörû panoráma tárul elénk.

PFNEISZL PINCE
cím: Sopron, Kôszegi út 81.
telefon: 99 505 073, 30 560 0736
e-mail: wine@pfneiszl-vineyards.com
internet: www.pfneiszl-vineyards.com

Az egyik legszebb kincs az életöröm. Ennek
megtalálásában segítik Önt a Pfneiszl pince
borai. A pincészet tulajdonosaiból sugárzó
barátságosság, a tisztességes munka palackban tükrözôdô eredménye, a vidámság meghittsége elfeledtetik a nehézségeket, és megadják Önnek a régen várt nyugalmat.
A borászat számtalan aranyérmet nyert különbözô megmérettetéseken, az ôszinte
vendégszeretet mégis a legnagyobb kincse
a Pfneiszl családnak.
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B ORÁSZATOK
ROLL PINCÉSZET
cím: Sopron, Áfonya u. 8.
telefon: 99 315 145, 20 323 2870
nyitva: hétfô–szombat: 13–19h (vasárnap és
ünnepnapokon elôzetes bejelentkezés alapján)

Pincészetünk családi vállalkozásként mûködik, a soproni borvidéken. 1987 óta foglalkozunk borászattal. 4,5 hektár szôlôterületen
gazdálkodunk, melyek Sopron határában és
a Fertô tó partján helyezkednek el. Borainkat
korszerûsített technológiával, saját termelésû
szôlôbôl állítjuk elô, családi házunk alatt húzódó pincénkben.
A kiemelkedô jó minôséget igazolják a borversenyeken elért sikerek, jó eredmények, valamint a rendszeresen visszatérô borkedvelô
vásárlóink. Boraink: Irsai Olivér, Zöldveltelini,
Kékfrankos rosé, Kékfrankos, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Cuveé (Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Zweigelt).
Ismerje meg borainkat, melyet szeretettel
kínálunk Önnek!

TASCHNER BORHÁZ
cím: Sopron, Balfi u. 164.
telefon: 99 506 605, 20 931 5225
e-mail: info@taschner.hu
internet: www.taschnervin.hu

Családi vállakozásunk mögött egy sokgenerációs Poncichter család áll. 2004-ben mérföldkôhöz érkeztünk: felépült új borászatunk
Sopron Pihenôkereszt városrészben. A Borház
egykori szôlôültetvényünk helyén, enyhe déli
fekvésû domboldalban található, kilátással a
városra és a környezô hegyekre.
A teljes borászati vertikum megtalálható itt,
a szôlôfeldolgozástól az érlelésen át a palackozásig. Kóstoló helyiség és vinotéka várja
látogatónkat, ahol megízlelhetik Sopron elsô palackos erjesztésû és érlelésû pezsgôit,
2003-as Cabernet Sauvignon selected borunkat, valamint az új Cuvée Fidelissimát, sôt
vörösboraink mellé – igény szerint – Amedei
csokoládét is kínálunk.
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Zéró tolerancia?

Utazzon
GYSEV vonattal
a
Kékfrankos Nyár
rendezvényeire!

A Szüreti Napokra a
GYSEV 33%-os
kedvezményt nyújt
a teljes árú menettérti
vasúti jegy árából
szeptember 4-7. között!

GYSEV - Társ az utazásban
www.gysev.hu

B ORÁSZATOK
TÖLTL PINCÉSZET
cím: Sopron, Zárányi u. 21.
telefon: 99 323 702, 30 946 5387
e-mail: toltl.jozsef@chello.hu
internet: www.toltlvin.hu

Családunk szôlôtermesztéssel és borászattal kapcsolatos hagyományai az 1566-os
évig nyúlnak vissza, innen származik az elsô
írásos emlék, ahol a család neve említésre
kerül. Tipikusan családi vállalkozásként,
elôdök hagyományait ôrizve, de a korszerû,
modern pincészet elônyeit kihasználva készítjük borainkat.
Termôterületeink a kiváló mikroklímával rendelkezô Fertô tó partján helyezkednek el.

VINCELLÉR-HÁZ SZÉCHENYI PINCE, VINOTÉKA
cím: Fertôboz, Fô u. 30.
telefon: 99 357 601, 99 357 602, 20 966 5961
e-mail: info@vinceller-haz.com
internet: www.vinceller-haz.com

A Vincellér-ház jellegzetessége a Sopronban egyedülálló, késôi szüretû „aszú” jellegû bor, a Zenit. Érdemes ellátogatni az
1811–12-ben épített fertôbozi Széchenyi
Pincénkbe, ahol a borkészítés technológiája
közelebbrôl is szemügyre vehetô. Ugyanitt
található a 65 fôt befogadó borkóstoló helyiséggel felszerelt Széchenyi Vinotéka, ahol
melegkonyhás ételekkel is várjuk kedves
vendégeinket. Mikó István színmûvész írta
rólunk: „A borosgazdák lelkesedése, megszállottsága a borászat iránt igen tiszteletreméltó, egyszerûen értik a dolgukat. Ezt a
pincét mindenkinek látnia kell!”
Szeretettel várjuk!
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B ORÁSZATOK
VINEX BORÁSZAT
cím: Sopron, Rákóczi Ferenc u. 39.
telefon: 99 506 320, 30 957 2014
e-mail: vinex@vinex.hu
internet: www.vinex.hu

A Vinex Borászat a Soproni borvidék egyik
legnagyobb borászata. Jelenleg évi 18–20
ezer hl bort készítünk, melynek alapanyaga
többek között az 55 hektárnyi saját szôlôültetvényrôl származik.
Boraink készítésekor kiemelkedô szerepet
kap a hagyományos soproni ízvilág. A borok nagy részét fahordókban dolgozzuk fel.
Ennek megvalósítására szolgál a város legnagyobb pincéje, melyben kettô, az 1800-as
években épült beton hordó is található.
Termelô pince bemutatásával egybekötött
borkóstolóval várjuk Önöket!

WENINGER PINCÉSZET
cím: Balf, Fô u. 23.
telefon: 99 531 082
e-mail: balf@weninger.com
internet: www.weninger.com

Franz Weninger ausztriai borász 1997 tavaszán vásárolt szôlôterületet a Soproni történelmi borvidéken, és alapított pincészetet a
festôi szépségû Balfon.
2000-tôl a borászat irányítását fia, Franz Reinhard vette át, aki többek között Kaliforniában
és Ausztráliában sajátította el a szakma rejtelmeit. A borászat mintegy 24 ha kitûnô területen gazdálkodik a Spern Steiner és Frettner
dûlôkben. „Célom a helyi mikroklíma, illetve
talajadottságok megjelenítése a borokban,
ún. terroir borok készítése. Szeretnénk elérni,
hogy a soproni Kékfrankos az ôt megilletô helyet foglalja el a magyar borkultúrában!”
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Lövô és Vidéke
Takarékszövetkezet
Kedves Ügyfeleink, leendő Ügyfeleink!

NÁLUNK ÖNNEK
mindenre VAN JÓ MEGOLDÁS!
Takarékbetétek, bankszámlavezetés kedvező feltételekkel,
Internetes banki szolgáltatások.

Hitelek:
• építési, lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési hitelek
• jelzáloghitelek
• szabadfelhasználású személyi hitelek
• vállalkozói hitelek: beruházások, fejlesztések, forgóeszközhitelezek, támogatások
megelőlegezése, folyószámlahitelek, Széchenyi kártya, mezőgazdasági hitelek stb.
Kiemelt mezőgazdasági hitelajánlat: Gazdahitel-Gazdakártya – szőlészeknek,
borászoknak is – 1-l5 millió Ft hitelösszeg, kétéves futamidő, rugalmas,
sokoldalú felhasználás az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 80%-os
kezességével
• Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel, Forgóeszköz Hitelprogram
• Új Magyarország Mikrohitelprogram
• Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram hitelei
Várjuk Önt kirendeltségeinkben!
• Lövő, Fő u 203. • Sopron, Erzsébet u 14. • Sopron, Ógabona tér 13.
• Fertőd, Fő u 62. • Fertőrákos, Fő u 110. • Hegykő, Petőﬁ u 10.
• Iván, Hunyadi u 2/a. • Szombathely, Széll Kálmán u 25. • Zsira, Rákóczi u 25.

www.lovo.tksz.hu • e-mail:kozpont@lovo.tksz.hu

