
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VINCE-NAPI PINCEJÁRÁS – 2023. január 20-22. 
Részletes program és menetrend 

 
Ha január vége, akkor Vince-nap, ha Vince-nap, 
akkor nyitott pincék és Vince-napi pincejárás a 

Pannonhalmi Borvidéken… 
…péntek (január 20.) a ráhangolódás napja, szombaton 
(január 21.) borvidéki buszjárat is közlekedik, megkönnyítve a 
pincészetekhez történő eljutást, majd vasárnap (január 22.) a 

levezető nap…* 

A pincejárás lebonyolítása 2023-ban nagy fordulatot vesz! 

A szombati "jogosítványkímélő" utazást biztosító borvidéki 

buszjárat iránya megváltozik! Az útvonal: Famulus Hotel, Rába 
Hotel, Pécsinger Szőlőbirtok, Ács Pincészet, Babarczi 
Szőlőbirtok, Cseri Pincészet – Hangyál Pince, Pannonhalmi 
Főapátság, Herold Pince, Rába Hotel, Famulus Hotel… 
A buszok kétóránként menetrendszerűen indulnak Győrből a 
Hotel Famulus elől. Az első felszálláskor az utaskísérőknél 
készpénzben váltható napijegy, amelynek segítségével 

bármelyik megállóban fel- vagy leszállhat az utazó. A napijegy ára 3.000,- Ft/fő. Mivel egyes 
pincészetekhez 4-8 perces sétával lehet eljutni, kérjük, réteges öltözködéssel készüljenek! 
A Pannonhalmi Borvidéki Bor-Promóciós Kft. 10.(!) éves születésnapját ünnepli! Ennek 
örömére a borvidéki buszjáraton utazó minden pincejáró – a Márton-napi pincejáráshoz 

hasonlóan – apró ajándékot kap tőlünk!  
Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy a pincejáráson való részvétel 
előzetes regisztrációhoz kötött! Regisztrációjukat legkésőbb január 18. 
szerda 19 óráig szíveskedjenek elküldeni – hányan érkeznek, mely 
pincészet(eke)t mely időpont(ok)ban szeretnék meglátogatni, és ha van választási 
lehetőség, mely kóstolócsomag iránt érdeklődnek –, illetve szíveskedjenek jelezni, 
ha szeretnék igénybe venni a borvidéki buszjáratot! 
E-mail: sandor.borbely@borpromo.hu vagy borpromo@borpromo.hu 

A pincészetek borkóstolóinak időpontjai igazodnak a borvidéki 
buszjárat menetrendjéhez. A regisztráció segít, hogy megfelelő 
buszokat állítsunk csatasorba a zsúfoltság elkerülése érdekében, 
illetve a látogatók nem kerülnek kellemetlen helyzetbe, hogy teltház 
miatt hiába látogatnak el egy-egy pincészethez… 

 
További információkért hívja 
a 20/566-0803 telefonszámot! 
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Pénteki (január 20.) programkínálat – bevezető nap… 

 
Pécsinger Szőlőbirtok – 

Győrújbarát 
Nem tartanak nyitva. 

Ács Pincészet – 
Győrújbarát 

Előzetes időpontegyeztetéssel várják a borkedvelőket. 

Babarczi Szőlőbirtok – 
Győrújbarát 

Nem tartanak nyitva. 

Cseri Pincészet – Nyúl 
Minden látogató Vince-
vesszőt kap ajándékba! 

6 boros borkóstoló könnyűtől a csúcsborig, 
rusztikus tál (bőséges hideg vacsora) 

8.900 Ft/fő 17 óra 

Hangyál Pince – Nyúl Nem tartanak nyitva. 

Pannonhalmi Főapátság 
pincészete – 

Találkozási pont a 
Főapátság főbejárata, 

a "keresztnél" 

Pincelátogatás borkóstoló nélkül, házi kenyérrel 
és bencés szőlőmagolajjal, illetve szörppel 

1.800 Ft/fő Előzetes 
regisztráció 
szükséges! 
Időpontok: 

11.30, 
14.00 és 

16.30 

Szakvezetéses pincelátogatás 3 bor 
kommentált kóstolásával, házi kenyérrel és 

bencés szőlőmagolajjal 
3.500 Ft/fő 

Szakvezetéses pincelátogatás 5 bor 
kommentált kóstolásával, házi kenyérrel és 

bencés szőlőmagolajjal 
4.500 Ft/fő 

Herold Pince – 
Pannonhalma 

Előzetes időpontegyeztetéssel várják a borkedvelőket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

További információkért hívja 
a 20/566-0803 telefonszámot! 
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BORVIDÉKI BUSZJÁRAT menetrendje szombaton (január 21.) 

 
 

1. járat 2. járat 3. járat 4. járat 5. járat 

Hotel Famulus 12.00 14.00 16.00 18.00 - 

Hotel Rába 
(Árpád úti oldalon) 

12.10 14.10 16.10 18.10 - 

Győrújbarát, Liszt F. – Erzsébet 
u. sarok – Ács Pincészet 

5 perc séta 

buszérkezés 
12.30; borkóstoló 

12.40-14.20 

buszérkezés 
14.30; borkóstoló 

14.40-16.20 

buszérkezés 
16.30; borkóstoló 

16.40-18.20 

buszérkezés 
18.30; borkóstoló 

18.40-20.20 

buszérkezés 20.30 

Győrújbarát, 
Pécsinger Szőlőbirtok 

buszérkezés 
12.40; borkóstoló 

12.45-14.15, 
indulás 14.20 

buszérkezés 
14.40; borkóstoló 

14.45-16.15, 
indulás 16.20 

buszérkezés 
16.40; borkóstoló 

16.45-18.15, 
indulás 18.20 

buszérkezés 
18.40; borkóstoló 

18.45-20.15, 
indulás 20.20 

indulás 20.20 

Győrújbarát, 
Babarczi Szőlőbirtok 

buszérkezés 
12.50; borkóstoló 

12.55-14.45 

buszérkezés 
14.50; borkóstoló 

14.55-16.45 

buszérkezés 
16.50; borkóstoló 

16.55-18.45 

buszérkezés 
18.50; borkóstoló 

18.55-20.45 

buszérkezés 20.50 

Nyúl, Szurdik – Madarász u. 
sarok, "nagyhíd" – 

Cseri Pincészet 8 perc séta, 
Hangyál Pince 4 perc séta 

buszérkezés 
13.05 

buszérkezés 
15.05 

buszérkezés 
17.05 

buszérkezés 
19.05 

buszérkezés 21.05 

Nyúl, Cseri Pincészet 
borkóstoló 

13.15-14.55 
borkóstoló 

15.15-16.55 
borkóstoló 

17.15-18.55 
borkóstoló 

19.15-20.55 
- 

Nyúl, Hangyál Pince 
borkóstoló 

13.15-14.55 
borkóstoló 

15.15-16.55 
borkóstoló 

17.15-18.55 
borkóstoló 

19.15-20.55 
- 

Pannonhalmi Főapátság 
pincészete 

buszérkezés 
13.25; borkóstoló 

13.30-15.20 

buszérkezés 
15.25; borkóstoló 

15.30-17.20 

buszérkezés 
17.25; borkóstoló 

17.30-19.20 

buszérkezés 
19.25; borkóstoló 

19.30-21.20 

buszérkezés 21.25 

Pannonhalma, Fő tér – 
Herold Pince 
4 perc séta 

buszérkezés 
13.35; borkóstoló 

13.40-15.25 

buszérkezés 
15.35; borkóstoló 

15.40-17.25 

buszérkezés 
17.35; borkóstoló 

17.40-19.25 

buszérkezés 
19.35; borkóstoló 

19.40-21.25 

buszérkezés 21.35 

Hotel Rába 
(Baross-híd lábánál) 

13.55 15.55 17.55 19.55 21.55 

Hotel Famulus 14.00 16.00 18.00 20.00 22.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

További információkért hívja 
a 20/566-0803 telefonszámot! 
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Szombati (január 21.) programkínálat 

 

Hely Tartalom Ár/fő Időpontok 

Pécsinger 
Szőlőbirtok – 
Győrújbarát 

Sofőrjegy 2.000 Ft 12.45, 14.45, 
16.45, 18.45 5 boros kommentált kóstoló borkorcsolyával 5.000 Ft 

Ács Pincészet – 
Győrújbarát 

Sofőrjegy szörppel, frissen sült pogácsával és egy palack 
választható ajándék borral 

4.500 Ft 

12.40, 14.40, 
16.40, 18.40 

5 boros kommentált borkóstoló frissen sült pogácsával + 
egy kupica pálinka üdvözlőitallal 

4.500 Ft 

5 boros kommentált borkóstoló disznótorossal (hurka, kolbász, 
párolt káposzta) + egy kupica pálinka üdvözlőitallal 

7.500 Ft 

Babarczi 
Szőlőbirtok – 
Győrújbarát 

Sofőrjegy ételfogyasztással és egy palack ajándék borral 5.500 Ft 
12.55, 14.55, 
16.55, 18.55 

5 boros kommentált kóstoló tepertőkrémes és zsíros kenyérrel 5.500 Ft 

Cseri Pincészet – 
Nyúl 

Minden látogató 
Vince-vesszőt kap 

ajándékba! 

Must, szörp és korlátlan fogyasztás a kencefice-büféből 
egy palack ajándék borral 

5.500 Ft 
13.15, 15.15, 
17.15, 19,15 5 boros borkóstoló könnyűtől a csúcsborig, 

korlátlan fogyasztással a kencefice-büféből 
5.500 Ft 

Hangyál Pince – 
Nyúl 

Sofőrjegy alkoholmentes itallal és egy palack ajándék borral 4.800 Ft 13.15, 15.15, 
17.15, 19,15 5 boros kommentált kóstoló borválasztó falatokkal 4.800 Ft 

Pannonhalmi 
Főapátság 

pincészete – 
Találkozási pont 

a pinceudvar! 

Pincelátogatás borkóstoló nélkül, házi kenyérrel és 
bencés szőlőmagolajjal, illetve szörppel 

1.800 Ft 

13.30, 15.30, 
17.30, 19.30 

Szakvezetéses pincelátogatás 3 bor kommentált kóstolásával, 
házi kenyérrel és bencés szőlőmagolajjal 

3.500 Ft 

Szakvezetéses pincelátogatás 5 bor kommentált kóstolásával, 
házi kenyérrel és bencés szőlőmagolajjal 

4.500 Ft 

Herold Pince – 
Pannonhalma 

Sofőrjegy alkoholmentes itallal és egy palack ajándék borral 5.500 Ft 13.40, 15.40, 
17.40, 19.40 

5 boros kommentált borkóstoló környékbeli finom falatokkal 5.500 Ft 

 
 
 
 
 

További információkért hívja 
a 20/566-0803 telefonszámot! 
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Vasárnapi (január 22.) programkínálat – levezető nap… 

 
Pécsinger Szőlőbirtok – 

Győrújbarát 
Nem tartanak nyitva. 

Ács Pincészet – 
Győrújbarát 

Előzetes időpontegyeztetéssel várják a borkedvelőket. 

Babarczi Szőlőbirtok – 
Győrújbarát 

Nem tartanak nyitva. 

Cseri Pincészet – Nyúl Nem tartanak nyitva. 

Hangyál Pince – Nyúl Nem tartanak nyitva. 

Pannonhalmi Főapátság 
pincészete – 

Találkozási pont a 
Főapátság főbejárata, 

a "keresztnél" 

Pincelátogatás borkóstoló nélkül, házi kenyérrel 
és bencés szőlőmagolajjal, illetve szörppel 

1.800 Ft/fő Előzetes 
regisztráció 
szükséges! 
Időpontok: 

11.30, 
14.00 és 

16.30 

Szakvezetéses pincelátogatás 3 bor 
kommentált kóstolásával, házi kenyérrel és 

bencés szőlőmagolajjal 
3.500 Ft/fő 

Szakvezetéses pincelátogatás 5 bor 
kommentált kóstolásával, házi kenyérrel és 

bencés szőlőmagolajjal 
4.500 Ft/fő 

Herold Pince – 
Pannonhalma 

12 és 17 óra között várják a borkedvelőket. 

 
Újfent kérjük, hogy a választott borkóstolókra, programokra és a borvidéki buszos 
körjáratra szíveskedjenek jelentkezésüket előzetesen elküldeni, hogy minden érintett az 
Önök igényeinek megfelelően készülhessen fel! 
A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják. 

A regisztrációhoz és további információkhoz szükséges elérhetőségek: 
E-mail: borpromo@borpromo.hu vagy sandor.borbely@borpromo.hu 
 
FIZETÉS 
A bejelentkezéskor igényelt szolgáltatások díja a mindenkori szolgáltatónál a 
helyszínen fizetendő! 

 
 
 
 
 

További információkért hívja 
a 20/566-0803 telefonszámot! 
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Programhelyszínek elérhetőségei 

 
Pincészet Cím Telefon E-mail Web 

Pécsinger 
Szőlőbirtok 

Győrújbarát, 
Szőlődomb u. 1. 

30/688-6602 marketing@pecsinger.hu 
facebook.com/pecsingerszolobirtok 

www.pecsinger.hu 

Ács Pincészet 
9081 Győrújbarát, 

Erzsébet u. 22. 
30/927-3625 info@acspince.hu www.acspince.hu 

Babarczi Szőlőbirtok 
9081 Győrújbarát, 

Óvoda u. 33. 
70/314-6318 info@babarczipince.hu www.babarczipince.hu 

Cseri Pincészet 
9082 Nyúl, 

Panoráma u. 
30/421-7415 sales@cseripinceszet.hu www.cseripinceszet.hu 

Hangyál Pince 
9082 Nyúl, 
Héma-tető 

30/756-8789 pince@hangyal.hu www.hangyal.hu 

Pannonhalmi 
Főapátság 

9090 
Pannonhalma, 

Vár 1. 
96/570-222 winetasting@osb.hu www.apatsagipinceszet.hu  

Herold Pince 
9090 

Pannonhalma, 
Váralja 23/1/D. 

20/204-6414 heroldpince@heroldpince.hu  

facebook.com/heroldpince 
www.heroldpince.hu 

 

 
 
Mindenkit nagy szeretettel várunk a Pannonhalmi borvidéken! 

 
* A pincejárás szolgáltatásait (programokon való 

részvétel, utazás a borvidéki buszjáraton) mindenki 
saját felelősségére veheti igénybe! 
A balesetek megelőzése érdekében a buszvezető és 
a buszokon utazó utaskísérők megtagadhatják a 
borvidéki buszjárat igénybevételét az utazásra 
alkalmatlan állapotban lévő személyek esetében. 
A pincejárás során fényképfelvételek készülhetnek, 
amelyeket a pincészetek és a Borpromo 
felhasználhatnak a marketingtevékenységük során. 
A pincejáráson való részvétellel a pincejárók 
elfogadják a fenti feltételeket. 
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