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We wrześniu zapraszamy na Węgry, do udziału w największym w Europie Środkowej festiwalu winiarskim, który odbywa się na
zamku w Budapeszcie. Zanim jednak dotrzemy do stolicy Węgier, tradycyjnie odwiedzimy kilka winiarskich regionów. Tym razem
wybraliśmy dwa miejsca położone nieopodal Balatonu. Tradycyjne odmiany, nowoczesne winiarnie i niezapomniane widoki
to największe atuty Somló i Badacsony. Ostatni dzień spędzimy w Budapeszcie, uczestnicząc w festiwalu, a także wędrując
nieoczywistymi ścieżkami, które wytyczą nasi przewodnicy.

Dzień 1 Region Szomló
Rano wyruszymy z Krakowa w stronę Balatonu. Pierwszym odwiedzonym przez nas miejscem będzie Somló. To jeden z najmniejszych,
a zarazem najciekawszych regionów winiarskich na Węgrzech. Winnice
położone są na stokach wygasłego wulkanu. U jego podnóża kilka lat
temu powstała futurystyczna winiarnia oraz fantastyczny hotel, w którym
się zatrzymamy.
Po przyjeździe i zakwaterowaniu czeka nas degustacja między innymi znakomitych win musujących powstających w wyniku współpracy
lokalnych winemakerów z enologami z Szampanii, cieszących się
opinią jednych z najlepszych win musujących na Węgrzech. Skosztujemy także wyśmienitych białych win z odmiany juhfark, z której
słynie Somló. Wieczorem zjemy pięciodaniową kolację, podczas
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której poszczególnym daniom towarzyszyć będą kolejne powstające
w posiadłości wina. Nocleg w hotelu przy winnicy.
Dzień 2 Region Balatonu
Ten dzień spędzimy nad największym jeziorem Węgier. Zaczniemy
od wizyty w nowoczesnej winnicy wiodącego producenta z tego regionu. Pochodzącą z czasów rzymskich drogą wjedziemy na zbocze
dawnego wulkanu Badacsony. Tu, na tarasie pośród winnic czeka nas
pierwsza degustacja z widokiem na mieniące się wody jeziora. Skosztujemy mineralnych i niezwykle aromatycznych białych win z takich
odmian jak muskotály, szürkebarát oraz – występującej jedynie tutaj
– kéknyelű. Obiad tego dnia zjemy w położonej wysoko nad taflą jeziora restauracji St. Orban. Podczas posiłku będziemy próbować win
z piwnic zakładanych przez Hubę Szeremleya. Po południu znajdziemy
czas wolny na spacer wzdłuż jeziora. Na nocleg i kolację we własnym
zakresie powrócimy do hotelu w Somló.
Dzień 3 Buda i Peszt
Rano przejedziemy do stolicy Węgier. Zaczniemy od spaceru po mniej
oczywistych zaułkach Pesztu. Między innymi przejedziemy się naj-

Organizatorem wycieczki jest Wine Service sp. z o.o.
Rezerwacja: rezerwacje@wine-service.pl, tel. kom. 0 722 100 224
www.podrozezwinem.pl

starszą na kontynencie europejskim linią metra, a także zatrzymamy
się na kawę i ciastko w słynnej kawiarni Gerbeaud. Po zakwaterowaniu w hotelu w ścisłym centrum miasta znajdziemy chwilę czasu na odpoczynek i lunch we własnym zakresie. Po południu czeka nas
największa atrakcja wyjazdu czyli udział w Festiwalu Win na zamku w Budzie. Na zamkowych dziedzińcach będzie można skosztować
win od niemal dwustu producentów win ze wszystkich regionów winiarskich Węgier. Między degustacjami chętnych zaprosimy na spacer
z przewodnikiem po zaułkach zamkowego wzgórza. Pełen wrażeń
dzień zwieńczy pożegnalna kolacja w restauracji u podnóża zamku.
Nocleg w Budapeszcie.
Dzień 4 Duna Corso
Przed południem czas wolny w Budapeszcie. Dla chętnych wczesna poranna wizyta w termach lub spacer po promenadzie naddunajskiej. O 11.00 wyjazd z Budapesztu. Przyjazd do Krakowa około 20.00.
Gwarantujemy
• Transport komfortowym autokarem;
• Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych: 2 noclegi w hotelu w Somló, 1 nocleg w centrum Budapesztu (zakwaterowanie w pokojach
jednoosobowych za dodatkową dopłatą 180 EUR);
• Wyżywienie 2 razy dziennie: śniadania i obiady lub kolacje (zgodnie
z programem);
• Wino do obiadów i kolacji – ok.1/2 butelki wina na osobę;
• Wizyty i degustacje zgodnie z programem;
• Opłatę za wstęp na Festiwal Wina w Budapeszcie (obejmuje bilet wstępu, kieliszek degustacyjny razem z torebeczką, materiały informacyjne
o festiwalu, wejściówki do zamkowych muzeów);
• zwiedzanie Budapesztu;
• Opiekę pilota-specjalisty winiarskiego;
• Materiały informacyjno-szkoleniowe;
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż i covid.
Dodatkowo płatne:
• Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym – dopłata 180 EUR;
• Posiłki, napoje i świadczenia niewymienione w ofercie.

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności realizacji poszczególnych punktów programu.
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