BUDAFoKI PEZSGŐÉS BORFESZTIVÁL
2018. szeptember 1-2.

Programfüzet
Színpadi prOgramOk

BOR
UDVAR

PEZSGŐ
TÉR

FRÖCCS
TERASZ

OROSZLÁNOS UDVAR

DUNA VITEX SZÍNPAD

PROMONTOR UDVAR

Leányka u. 1/B

Savoyai Jenő tér

Kossuth Lajos utca 25-29.

BUDAFOKI SZOMSZÉDOK
PIACA előtti tér

SZEPTEMBER 1. SZOMBAT

SZEPTEMBER 1. SZOMBAT

SZEPTEMBER 1. SZOMBAT

SZEPTEMBER 1. SZOMBAT

13:30 – 14:30 AMBERJACK

10:00 – 11:00 ÜNNEPÉLYES
MEGNYITÓ

14:00 – 15:00 PALÁSTI MÁTÉ

15:30 – 16:30 MEDLEY’S

11:00 – 12:00 TÁ-TI-KA

11:30 – 12:30 AKROPOLIS
COMPANIA ÉS STEFANIDU
JANULA, KARIATIDÁK KÓRUS

– a Pincejárat Tehetségkutató nyertese

15:30 – 16:45 RAFAEL MÁRIÓ
TRIÓ

12:45 – 13:45 BUDAFOKI
FÚVÓSEGYLET

17:30 – 18:30 HOLLYWOODOO

- a Roma Nemzetiségi Önk. műsora

14:30 – 15:00 POLYÁK RITA

19:30 – 20:45 THE QUALITONS
21:45 – 23:00 BLAHALOUISIANA

15:00 - 15:30 PROMONTORIUM
BORLOVAGREND ÜNNEPÉLYES
AVATÁS
16:15 – 17:15

23:00 – 02:00 DJ CSONGRÁDI
TAMÁS

HOPSTERZ

– a Pincejárat Tehetségkutató különdíjasa

17:15 – 18:30 TRIO KOLTA &
DAVID
YENGIBARIAN
19:00 – 20:15 SZŰCS GABI ÉS
ZENEKARA

PIACTÉR

- a Görög Nemzetiségi Önk. műsora

13:00 – 14:00 NÁDASDY
NÉPTÁNCCSOPORTOK
15:00 – 16:00 ZSIKÓ ZENEKAR
16:45 – 17:45 KARAVÁN
FAMÍLIA

- a Roma Nemzetiségi Önk. műsora

18:30 – 19:30 ESSZENCIA
ZENEKAR km. BOGNÁR SZILVIA
ÉS PETRUSKA ANDRÁS

20:30 – 21:45 THE BIEBERS

20:45 – 22:00 SUBA ATTILA
ÉS A SOULFOOL

SZEPTEMBER 2. VASÁRNAP

SZEPTEMBER 2. VASÁRNAP

SZEPTEMBER 2. VASÁRNAP

SZEPTEMBER 2. VASÁRNAP

15:00 – 16:00 KONYHA

10:00 – 10:30 HABÓK JÁNOS
bűvész

14:00 – 15:00 DOBAI TRIÓ
15:30 – 16:30 EQUINOX

10:00 – 10:45 A MALACON
NYERT KIRÁLYLÁNY – MAJORKA
SZÍNHÁZ

17:15 – 18:15

11:30 – 13:00 JÓNI GYÖRGY ÉS
A PUSZTA TŰZ ZENEKAR

16:45 - 17:45

18:15 – 19:30 SOUL SURGE

TOM STORMY
TRIÓ feat.
PETROVNA

18:45 – 19:45 ACOUSTIC LOOPS
20:45 – 22:00 RANDOM TRIP

11:30 – 12:30 FARKASHÁZI
RÉKA ÉS A
TINTANYÚL
13:00 – 13:30 HEVESI TAMÁS
14:15– 15:15

JAZZTELEN

16:15 – 17:15

BUDAFOK BIG
BAND &
VERES NIKA

SUBTONES

19:00 – 20:00 HENDRIX
PROJECT

20:30 – 22:00 GÓBÉ ZENEKAR

14:45 - 16:00 WESZELY ERNŐ
16:30 – 17:45 PRAVO ZENEKAR
- a Bolgár Nemzetiségi Önk. műsora

20:45 – 22:00 SOULBREAKERS

18:15 – 19:45 CZINEGE BANDA
20:30 – 22:00 BERECZKI
ZOLTÁN

18:00 – 19:15 VINTAGE DOLLS
20:15 – 21:45 MYRTILL ÉS A
SWINGUISTIQUE
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FŐTÁMOGATÓK:

POlgármesteri köszöntő
Idén már 29. alkalommal rendezzük meg Dél-Buda legnagyobb fesztiválját,
ahol a borbarátok, a pezsgőkedvelők, a zenéért rajongók, a kultúra szerelmesei
és a családi programok kedvelői találkozhatnak szeptember első hétvégéjén.
Bár a több tízezer látogató különböző élményeket keres, egy dologban biztosak lehetnek: szeptember első hétvégéjén mindenki itthon érezheti magát
Budapest Bornegyedében, Budafok-Tétényben.

A kulturális programok között idén is mindenki megtalálhatja a kedvére valót.
Hangulatos, macskaköves Művész utca kerületi képzőművészekkel, kézműves
vásár és színes gyerekprogramok a megújult Szent István mesetéren. Négy
színpadon több mint 50 fellépő koncertje várja Önöket.
Legyen Ön is részese a pezsgő borkalandnak, hozza el családját, intsünk búcsút
együtt a nyárnak Budafok-Tétényben!

Karsay Ferenc
polgármester

Ünnepélyes megnyitó
Idén új útvonalon halad a szüreti felvonulás!
Szeptember 1-én, szombaton 9.15 - 10.00 óra között látványos szüreti felvonulás a magyarországi borrendek kíséretében a Záborszky Pincészettől a
Savoyai Jenő térig.
A felvonuláson közreműködnek a Budafoki Fúvósegylet, a meghívott borlovagrendek képviselői, a Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és
Általános Iskola néptáncosai, a Szupernovák Mazsorett, Testvérvárosi delegációk
és a Reneszánsz Hölgyek Társasága.

10.00 órakor ünnepélyes megnyitó a Savoyai Jenő téren.
Köszöntőt mond: Karsay Ferenc polgármester
Rendezvény fővédnöke: Tarlós István Budapest Főpolgármestere
Beszédet mond: dr. Szeneczey Balázs Budapest Főpolgármester-helyettese
Vendégelőadó: Dalinda (Paár Julianna, Tímár Sára, Orbán Johanna)
Szőlőáldás a kerületi történelmi egyházak közreműködésével.

családi És GyermekprOgramOk
Gyermek liget
A Gyermek liget központi helyszíne a megújult Szent István tér, ahol Budafok belvárosának új csodáját, az államalapító királyunk korát idéző egyedi játszóteret
és pihenőparkot is birtokba vehetik a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválra látogató gyermekek és családok. A Szent István tér felújítása Budapest Főváros támogatásával,
a TÉR_KÖZ pályázat keretében valósult meg. További gyermek programok, játszó és alkotóházak, foglalkozások várnak mindenkit a Fesztivál területének több pontján.

RÓZSAKERTI BAPTISTA KÖZÖSSÉG (Szent István tér)

Sátruknál társasjátékokkal, népi fajátékokkal, bábozással, mesemondással és
koncerttel várja a családokat a Rózsakerti Baptista Közösség (Otthon Tétényben
Közhasznú Egyesület). A részletes program a helyszínen vagy a www.budafokiborfesztival.hu/program-bontas oldalon olvasható a fesztivál ideje alatt. Gyülekezetünk – amely a Pillangó Óvoda fenntartója – Budatétény egyik legszebb utcájában,
a Dézsmaház utca 33-ban található. Ha lelki felüdülésre vagy egy jó beszélgetésre
vágysz, látogass meg minket bármelyik vasárnap 10:00 órakor közösségi alkalmunkon.

MOLYOLDA (Szent István tér)

Közkívánatra ismét ellátogat a rendezvényre a népszerű játszóház, idén még szélesebb kínálattal várja kisebb-nagyobb Vendégeit: a XX. század elejének népszerű
játékai gyönyörű kivitelben még mindig óriási örömet, remek szórakozást kínálnak.

REGIO JÁTÉK (Piactér)

NAGYTÉTÉNYI KASTÉLYMÚZEUM (Piactér)

A Nagytétényi Kastély a korábbi évekhez hasonlóan idén is örömmel vesz részt a
Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon. Sátrunknál a vállalkozó kedvű családok ismét
kipróbálhatják kedvelt szabadtéri játékainkat, például az óriásmalmot, illetve fából
készült logikai játékainkat és kirakóinkat.
Az alkotni vágyók idén bohém, virágos-leveles fejpántot, illetve barokkos árnyképet készíthetnek majd.

OTP - KÉZENFOGVA KAMION (Donszky Árpád utca)
Egy belülről kalózhajóvá alakított, speciális kamionnal várunk, melynek minden
játéka, minden berendezése, a legutolsó szög is azt a célt szolgálja, hogy a gyerekek megértsék, elfogadják a fogyatékos embertársainkat. A KézenFogva Alapítvány
kamionja a gyermekek természetes kíváncsiságára épít és emel hidat a fogyatékos
emberek felé. Azzal, hogy ledöntjük az előítéleteiket, tévhiteiket, elérhetjük, hogy
nyitott, érdeklődő felnőttekké váljanak és a holnap fogyatékos emberei egy valóban befogadó társadalomban élhessenek.

A REGIO JÁTÉK az őszi-téli időszak legújabb játékait hozza el a Budafoki Pezsgőés Borfesztivál vendégeinek! Nem csak a legfrissebb játékokat próbálhatják ki
a gyerekek, hanem kreatív sarok, rajzolás, ügyességi játékok fiúknak és lányoknak, szivacslövő, zsiráf óriásbáb – közös fotózással, sok ajándék és kedvezményes
kuponok is várnak mindekit.

HAGYOMÁNYŐRZŐ FA JÁTÉKOK (Pezsgő tér)
Idén is várunk mindenkit a Pezsgő téren hagyományos ügyességi játékokkal.

TROPICARIUM (Piactér)

A Gyermek liget felsorolt programjai ingyenesek.
További gyermekprogramok térítés ellenében: ládavasút (Szieszta Pont), ugrálóvár
(Donszky Árpád utca), arcfestés (Kossuth u., Savoyai tér)

A Tropicarium állatokkal, állatos kvízekkel, kreatív tevékenységgel, érdekes állatpreparátumokkal várja az érdeklődőket.

Szőlőskert gyermeksátOr
Helyszín: Dr. Takács Pál Park (Bp. XXII. Plébánia u. – Knoll József u. sarok a Szt. Lipót plébániatemplom mögött)

Egész napos ingyenes program szombaton és vasárnap: Kézművesség – Óvodás foglalkozás – Könyvek
SZOMBAT (11:00-20:00 óra)
11:00-11:30 Megnyitó
11:30-12:30 Bábjátékok (Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola)
14:00-15:00 Ahhozképest együttes koncert
(https://www.facebook.com/ahhozkepest/)
12:00-15:00 Arcfestés
14:00-18:00 KUKORICÁZZUNK! Sokféle játék a kukoricával
14:00-18:00 Gyurmavilág
16:00-17:00 Budafoki Kis Big Band
19:30-21:30 Spárga együttes koncert (http://www.spargazenekar.hu/ )
Egész nap (11:00-20:00) szabadtéri gyermekjátszótér, kézműves foglalkozás.
A helyszínen is lehet jelentkezni!

VASÁRNAP (10:00-16:00 óra)
10:30-11:30
13:00-15:00
14:00-15:00
13:00-16:00
13:00-16:00

Ifjúsági istentisztelet (közreműködik a Ifi Zenekar)
Gyurmavilág
Bábjátékok (Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola)
Arcfestés
KUKORICÁZZUNK! Sokféle játék a kukoricával

Egész nap (10:00-16:00): szabadtéri gyermekjátszótér, kézműves foglalkozás.
A helyszínen is lehet jelentkezni!
Szeretettel várunk!
Szervező: Bp.-Budafoki Református Egyházközség
(1221. Demjén István u. 2. www.feltamadas.hu)
Budafok-Tétény Önkormányzata és a Budafoki Református Keresztény
Alapítvány támogatásával
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Művészeti PrOgramOk
Művész utca
Idén 2018 szeptember 1-én és 2-án ismét Művész utcává változik a Budafok belvárosában lévő Magdolna utca. A borfesztivál forgatagából belépve a Magdolna
utcába szokatlan látvány fogadja majd az arra látogatókat. A Művész utca egészét kortárs művészek installációi töltik meg élettel. A Művész utcában bárki részt
vehet a programokon, rajzolhat, agyagozhat, festhet, fotókat nézhet 3D szemüvegben, olvashatja a könyveket, részese lehet a művészek által bemutatott világnak
a képzőművészeti installációk megtekintésekor, kipróbálásakor.

Herendi Péter fotóművész Virágok c. vizuális válogatása és Beregi Edina fotóművész rövidfilmje is látható lesz, majd Drégely Imre fotóművész Slide showja lesz
megtekinthető a Kossuth iskola falán.
Szeptember 2. vasárnap
14:00-16:00 Artér sátor: „Agyunkra megy az agyag és még más is”
16:00
DNS Trió
18:00
Janca Dániel – dobszóló – Két részletben

Kiállító Művészek: Csobán András, Filotás Viktória, Kutasi Tünde, Molnár Zoltán,
Pável-Grósz Zoltán, Pető Márk- Kaszás Réka, Prizma Kollektíva Kortárs Összművészeti Közhasznú Egyesület, Szilágyi- Várhelyi Csilla, Sztrakay Orsolya, Vincze
Ágnes, Szabó Ottó - ROBOTTO és AQB

KIÁLLÍTÁSOK:

FSZEK Budafoki Könyvtárának sátrában lesz beiratkozási lehetőség, könyvtári
információk, folyóirat lapozgató, és kézműves foglalkozás kicsiknek. Megtudhatják, mi is az a Budafoki Topotéka. Bemutatja legújabb alkotásait a Budafoki
Fotóklub. Mindeközben Majecsko autentikus Slow-Food finomságait kóstolhatja
meg a közönség.

PROGRAMOK, KONCERTEK:

Szeptember 1. szombat
14:00-16:00 Artér sátor: „Agyunkra megy az agyag és még más is”
16:00
Feketén-Fehéren avagy Demeniv Mihály - harmonika és
Tálas Áron - zongora koncertje.
17:30
a TRakija zenekar muzsikál a színpadon
20:00
vetítés: Művészet- más kép

A Budafoki Pezsgő és Borfesztivál ideje alatt megtekinthető lesz a Magdolna
Borházban (1221 Budapest, Magdolna u. 30.) az Artér M.E. Rajzás című kiállítása,
melynek megnyitója: augusztus 31-én pénteken 16:00 órakor lesz. Bak Ildikó,
a Magdolna Borház vezetője fogadja a vendégeket, ünnepélyes köszöntőt mond
Németh Zoltán alpolgármester.
A Kossuth utca 24. épületében a #hellobudafok című kortárs művészeti kiállítás tekinthető meg ingyenesen napközben a borfesztivál ideje alatt, melynek
ünnepélyes megnyitója szeptember 1-én 12:00 órakor lesz. A kiállítást megnyitja:
N. Mészáros Júlia művészettörténész.
A hamarosan megújuló kiállítóterem és művészeti bázis névpályázatával kapcsolatban is a Kossuth utca 24-ben adható le a szavazat.
Bakó Károly grafikus, Csobán András festőművész közös tárlata nyílik a Soós
István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola
(1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 83.) tornatermében. A kiállítás megtekinthető
a XXIX. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál ideje alatt, nyitvatartási időben.

art quarter budapest (aqb)
SZEPTEMBER 1. szombat
11:00–18:00 Liquid Bodies – cseh művészek csoportos kiállítása / aqb Project Space
11:00–18:00 Design vásár az aqb udvarán
11:00–18:00 aqb AiR - Sarah Fonzi (USA) rezidens művész kiállítása
/ aqb főépület 4.em.
11:00–18:00 Hangszobrászat a 4DSOUND Stúdióban
Alkotók: Nagy Ákos, Sol Ey, Tiernan Cross
11:00–18:00 Nézz a szellemgépbe – kiállítás a The Rub c. film nyersanyagából
/ aqb Sound Studio előtér/
11: 00–23:00 Az aqb-ben alkotó művészek installációi az udvaron
14:00–16:00 Süti workshop Majecskoval & művészetpedagógiai foglalkozás
Max. 25 fő. Regisztrációhoz kötött: majawanot@gmail.com
Találkozási pont az aqb udvarán.
16:00–18:00 Látogatás a Rózsavölgyi csokoládéműhelyben
– avagy hogyan lesz a kakaóbabból csokoládé?
Max. 20 fő. Regisztrációhoz kötött: info@rozsavolgyi.com
19:00–20:00 The Rub filmvetítés - Lichter Péter & Máté Bori / aqb Sound Studio
60 perces kísérleti film magyarul, angol felirattal, 2018,
Regisztrációhoz kötött: md@aqb.hu
21:00-23:00 Hangszobrászat a 4DSOUND Stúdióban
Alkotók: Nagy Ákos, Sol Ey, Tiernan Cross

SZEPTEMBER 2. vasárnap
11:00–18:00 Liquid Bodies – cseh művészek csoportos kiállítása / aqb Project Space
11:00–18:00 Design vásár az aqb udvarán
11:00–18:00 aqb AiR - Sarah Fonzi (USA) rezidens művész kiállítása
/ aqb főépület 4.em.
13:00–18:00 Interaktív virtuális valóság demo program a 4DSound
hangrendszerén
Alkotók: Pribék Gábor és Filip Ruisl, a 4DSOUND & Kitchen Budapest
együttműködésében
11: 00–23:00 Az aqb-ben alkotó művészek installációi az udvaron
16:00–18:00 Látogatás a Rózsavölgyi csokoládéműhelyben
– avagy hogyan lesz a kakaóbabból csokoládé?
Max. 20 fő. Regisztrációhoz kötött: info@rozsavolgyi.com
19:00–20:30 Shaibo koncert

Együttműködő partnerek:
4DSOUND, Majecsko, Soldivision, Rózsavölgyi Csokoládé
Támogató partner:
Budafok-Tétény Önkormányzata

Szieszta Pont
Ezt a helyszínt azoknak is ajánljuk, akiket a minőségi borok kóstolása, a kerthelyiségek hangulata vonz!
A kényelmes, árnyas helyszínen a baráti beszélgetések közben kiváló borászatok tételeit kóstolhatjuk.

DUNA VITEX KFT. a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon

A kerület egyik legnagyobb foglalkoztatójaként saját standdal jelenik meg az
idei fesztiválon a Duna Vitex Kft. A Gyermek liget szomszédságában, a Szieszta
ponton várunk minden kedves érdeklődőt, ahol játékos bepillantást nyerhetnek
tevékenységünkbe!

YouInHerit sátor

Van egy jó ötleted? Most sokat ér!
Gyere a Szieszta Pontra, keresd a YouInHerit sátrat a további információkért,
és játssz értékes nyereményeinkért!

KertmOzi

Szeptember 1. szombat
11:00 Babe
Babea akismalac
kismalac
15:00 Vuk
Vuk
20:00
Pogány Madonna
19:30 Ferencváros
- Videoton labdarugó mérkőzés
Szeptember 2. vasárnap:
11:00 Babe, kismalac a városban
11:00 Ludas
Babe, Matyi
kismalac a nagyvárosban
15:00
15:00 Ludas Matyi
20:00 A pogány Madonna

18:00 Ferencváros TC–MOL Vidi Nb1-es labdarúgó mérkozés

Szintén a Szieszta ponton vár mindenkit a Klauzál Ház és a Tomori Pál Főiskola
sátra, továbbá számos remek borászat,

A filmek közötti szünetekben: BORFESZT-CHILL
- válogatás az elmúlt 10 év fellépő zenekarainak videoklipjeiből.
.
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NyitOtt Pincék – PinceprOgramOk
TÖRLEY PINCÉSZET

VÁRSZEGI PINCÉSZET

NYITVA TARTÁS:
A Törley Pezsgőpincészet nyitva tartása:
2018. szeptember 1. szombat: 12:00 – 24:00 óra között
2018. szeptember 2. vasárnap: 12:00 – 20:00 óra között

Nyitva tartás:
2018. szeptember 1. szombat: 12:00 – 22:00
2018. szeptember 2. vasárnap: 12:00 – 20:00

Budapest XXII., Anna utca 5-7.

Budapest XXII., Nagytétényi út 70.

Bemutatkozás: Pincészetünk 25 hektár saját és három hektár integrált te-

A Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont nyitva tartása:
2018. szeptember 1. szombat: 12:00 – 23:00 óra között
2018. szeptember 2. vasárnap: 12:00 – 19:30 óra között
Szent István Korona pince - Nagyhordó - Sörház utca 14.
2018. szeptember 1. szombat: 14.00 – 20.00
2018. szeptember 2. vasárnap: zárva
Bemutatkozás: A Törley Pezsgőpincészet megalapítása – 1882 – óta
folyamatosan készíti pezsgőit. Idén a látogatók az Anna utcában nemcsak

rületen gazdálkodik. Az ültetvényeink Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonbogláron találhatók. A szőlőt már az ültetvényen szelektáljuk. Csak minőségi,
kézzel válogatott szőlőalapanyagot használunk fel, csak a tökéletesen érett,
egészséges szőlő kerül feldolgozásra. A bogyózást követően az előzetesen lehűtött cefre temperálható acéltartályokba kerül, itt megy végbe az alkoholos
erjedés szabályozott hőfokon, fajtáktól függően 1-3-hét alatt. Fehérborainkat és
roséborainkat rozsdamentes acéltartályban, ellenőrzött körülmények között tároljuk a palackozásig. Vörösborainkat fahordós érlelés alá vetjük (6-24 hónapig)
nagy ászokhordókban, és kisebb, új, tölgyfa hordókban érleljük palackozásig.

a palackban erjesztett és érlelt pezsgők előállítását és a díszteremben található
20 m2-es mázas Zsolnay-csempeképet tekinthetik meg, hanem egy különleges tárlatnak köszönhetően megismerhetik a magyarországi pezsgőzés múltját
és jelenét. A Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont a cég sokszínű, időnként
nehéz, de egyúttal sikeres 136 évét meséli el. Korabeli relikviák, feljegyzések
betekintést engednek a magyar pezsgőzési kultúra születésébe és fejlődésébe.
A gyűjtemény nemcsak tartalmában, de külsejében is valódi különlegességnek számít. A kiállítótérbe lépve máris egy pezsgősdugó belsejében találja
magát a látogató, amelyből egy palackba, majd egy pezsgőspohárba
sétálhat át. Ez a páratlan, újszerű formavilág a tárlatot még egyedibbé és
felejthetetlenebbé teszi.

Információ:
www.varszegipinceszet.hu, info@varszegipinceszet.hu
Telefon: +36 30 604 61 23

Program:
2018.09.01. szombat: 14:00- 22:00 Madarak zenekar és DJ Galamb
2018.09.02. vasárnap: DJ Galamb

Információ: www.torleymuzeum.hu , info@torley.hu

Bemutatkozás: A Sümegi és Fiai Pincészet - Keller Kft a Hajós-bajai borvidék
meghatározó pincészete. Bátran állíthatjuk, hogy a boraink ízében, zamatában
visszaköszön a rengeteg gondoskodás, hozzáértés és a több mint 100 éves
családi hagyomány. Különlegességeink a az elfelejtett magyar különlegesség,
az ürmösbor, illetve a Magyarországon egyedülálló Ambrózia jégbor, amelyet
decemberben fagyott állapotban szüretelünk és fagyottan préselünk. A Budafoki
Pezsgő-és Borfesztivál alatt pincészetünkben 2 óránként ingyenes pincetúrát
szervezünk, ahol megtekinthető bortrezorunk, óriáshordónk, bormúzeumunk,
illetve bemutatjuk pincészetünket és a hazai borászatot.

LICS PINCÉSZET

KATONA BORHÁZ BALATONBOGLÁR

Ingyenes pinceséták:
2018. szeptember 1. szombat: 12:00 – 22:00 óra között
2018. szeptember 2. vasárnap: 12:00 – 19:00 óra között

SÜMEGI ÉS FIAI PINCÉSZET
Budapest XXII., Tóth József u. 53.

Nyitva tartás:
2018. szeptember 1. szombat: 10:00 – 21:00
2018. szeptember 2. vasárnap: 10:00 – 17:00

KEMENDY TRADÍCIONÁLIS
PEZSGŐMŰHELY KFT.
1223 Budapest, Elza u. 27.

Bemutatkozás: A cégünk tradicionális, tehát eredeti champagne-i metódussal dolgozó pezsgőkészítő vállalkozás. Rendkívül kicsi, inkább egy egyszemélyes manufaktúrának mondanám. Évente 1000-2000 palack kiváló
minőségű és magas presztízsű pezsgőt szeretnénk készíteni, illetve értékesíteni. Elsősorban a már meglévő vevőkörnek és a barátaiknak. Kis menynyiségeket, kuriózumokat csinálunk, jó szerkezetű alapborokból, szigorú
higiéniai viszonyok mellett, precíz technológiával, jellemzően „brut” kategóriában. Mi a pezsgőértő és a szívesen pezsgőt fogyasztókért vagyunk, akik
felismerik termékeinkben azt az erős kompetenciát, elhivatottságot, ami
nélkül el semkezdtem volna.
Balatoni alapborokat használok majdhogynem teljes érésű szőlőt szüretelve.
Filozófiánkhoz közel áll az elegáns, de telt, esetleg fajtára jellemző „crémant”-os
illat- és ízvilág! Egész évben szeretettel várjuk azokat a pezsgőkedvelő embereket, akik nem sajnálják a drága idejüket, hogy egy telefonon előre bejelentkezéses rendszer szerint nálunk szeretnének tölteni egy kis időt. Közben beszélgetünk a pezsgővilágról, zenét hallgatunk és kóstolunk. Ha valami nagyon
ízlik, meg is tudják vásárolni. Azt is garantáljuk, hogy éhesek sem maradnak.

Információ, bejelentkezés:
https://kemendypezsgomuhely.hu/

SEYBOLD-GARAB PINCE
Budapest XXII. ker. Péter Pál u. 39.

Nyitva tartás:
2017 szeptember 1., szombat 12.00-24.00 között
2017 szeptember 2., vasárnap 12.00-22.00 között
Bemutatkozás: A Seybold-Garab Pince különböző családi események –
születésnap, névnap, évfordulók – ünneplésére ideális környezetet nyújt. Céges
rendezvények, díszvacsorák, reprezentatív fogadások megrendezésére alkalmas. Pincénk és a kerthelyiség kiváló helyszínül szolgál esküvők teljes körű
lebonyolítására, állófogadás, ünnepi ebéd/vacsora megrendezésére. Rendezvényeink zártkörűek. Magas színvonalú szolgáltatásainkkal minden elvárásnak
eleget teszünk.

Budapest XXII., Borkő u. 10. (Villa u.–Borkő u. sarok)

Információ:
www.seybold-garab.com

Nyitva tartás:
2018. szeptember 1. szombat: 11:00 – 21:00 (kiállítás 18:00-ig)
2018. szeptember 2. vasárnap: 10:00 - 21:00 (kiállítás 18:00-ig)

Nyitva tartás:
2018. szeptember 1. szombat: 12:00 – 24:00
2018. szeptember 2. vasárnap: 12:00 – 21:00

ZÁBORSZKY PINCE

Bemutatkozás: A pince története az 1790-es évekre vezethető vissza. Elő-

Bemutatkozás: 1996 őszén alakult vállalkozásunk, amely felélesztette

Bemutatkozás:

a családi hagyományokat. Pincészetünk jelenleg 50 hektáron termeszt szőlőt a Balaton déli oldalán. A szőlőt boglári pincészetünkben dolgozzuk fel és
érleljük palackozásig, valamint kierjedt boraink egy részét budafoki pincénkbe
szállítjuk további kezelésre, érlelésre. Itt történik a palackozás és ezután az
értékesítés is. Borainkat reduktív körülmények között acéltartályokban tároljuk palackozásig, emellett készülnek borok 225 literes barrique és 500 literes
ászokhordókban is. Borászatunk munkájában szerves szerepet tölt be a második generáció, ahol a technológia jól összefér a hagyományokkal. Boraink
a nyári napsugarat, az aranyló fürtöket, a tavaszi friss erőt és a termékeny
földet rejtik palackba. Az eredmény: tiszta, gyümölcs ízű, zamatos borok, finom
savtartalommal.

A budafoki pincerendszer középpontjában várja látogatóit a Záborszky Kúria
Borváros. A Záborszky Kúria Borváros nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy
a maga teljességében mutassa be a bor csodáját: együtt mindazzal a történelmi és kulturális hagyománnyal, amelytől elválaszthatatlan. A történelmi
hordósoron az évszázados hagyományok alapján kialakult különböző típusú hordók és a fafaragó művészek remekművei szemlélhetők meg, a mesterségek múzeumában a borszállításhoz és hordókészítéshez kapcsolódó
egykori szakmák relikviái mesélnek az alkotás folyamatáról a borutcán a magyarországi borvidékek a pestiskápolnában a korabeli hitélet építészettörténeti emlékeiben gyönyörködhet a látogató. A borról egy egész város mesél
Önnek azon a helyen, amely a magyar borászati hagyományok legimpozánsabb
jelképe: a budafoki pincerendszerben, amit a bor tett Európa egyik leghíresebb pincelabirintusává.

Budapest XXII., Kossuth Lajos u. 44.

ször a prefektus, Savoyai Jenő tárolta itt borait. Mai tulajdonosa a Lics család
1990-ben vásárolta meg a Budafok központjában található 1700 m2-es pincét.
A Budafok több száz éves borászati múltjából fennmaradt történelmi pince értékeinek megőrzése és méltó módon való újbóli hasznosítása elismeréseként
2012-ben Lics László Podmaniczky-díjat kapott.
A Lics Pincészet saját, több mint 70 hektáros szekszárdi és Etyek-budai
szőlőterületeiről származó borokat érleli és palackozza Budafokon. A pince
udvarában található mintaboltban a pincészet teljes borkínálata megvásárolható. A pincében klimatizált kóstolótermekben lehetőség van egész évben
bejelentett csoportoknak pincelátogatással egybekötött borvacsorára. Egyéni
vendégek számára a pincészet a Budafoki Pezsgő-és Borfesztivál ideje alatt és
a Budafoki Pincejárat meghirdetett időpontjaiban látogatható.

Program:
• A történelmi múltú borpince látogatható. Az ingyenes pinceséták szombat/vasárnap 12:00, 15:00, 18:00 órakor indulnak szakmai vezetéssel.
• Élőzene szombat/vasárnap Gabró Music
• Kiállítás a fesztivál ideje alatt (ingyenesen megtekinthető szombat/
vasárnap 11:00-18:00 óra között)
Kiállítók:
TORMA KATALIN festőművész ‚Az alkotás öröme’ c. kiállítása
FORSTER JAKAB festőművész ‚A Valóság Vonzásában’ c. kiállítása
A kiállítás ünnepélyes megnyitója: augusztus 31. péntek 16:00 óra.
A kiállításokat Sipos. S. Gyula író és dr. Meskó Bánk előadóművész,
a Promontor Borlovagrend tagja nyitja meg. A kiállítás megnyitóján
köszöntőt mond Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere.
Információ: www.licspince.hu, https://www.facebook.com/licspince

Program:
Borkóstolás pincehangulatban. Kóstoljanak bele a Balaton ízeibe!
• balatonboglári és tokaji borok kóstolója
• boros játékok ajándékokért: zsákbormacska, borfelismerés, bortotó
• pinceséta óránként meglepetésekkel
• kortárs festőművész barátaink kiállításai
• Gyermeksarok
• kézműves kecske- és juhsajt-különlegességek
• kézműves csokoládék és bonbonok
• hangulatos zene a borkóstoláshoz élő zenével
• ételek:
- parasztos sonka- és sajttálak
- zsíros és tepertőskrémes kenyér lilahagymával vagy debreceni mustárral, kenyérrel
- házi pogácsa
- borokon túl fröccskülönlegességek, házi szörpök, limonádék, egyéb
meglepetések

GARAMVÁRI SZŐLŐBIRTOK
Budapest XXII. ker., Sörház u. 20.

A fesztivál teljes ideje alatt akciós borvásárlási lehetőség: 2-t fizet, 3-at
kap palackakció!

Nyitva tartás:
2018. szeptember 1. szombat: 11:00-22:00
2018. szeptember 2. vasárnap: zárva

Információ:
www.katonaborhaz.hu, www.facebook.com/Katona.Borhaz
instagram: @katonaborhaz, #katonadolog #katonaborhaz

Ingyenes pinceséták szombaton 12:00-19:00 között.

MAGDOLNA BORKLUB
ÉS RENDEZVÉNYHÁZ

Bemutatkozás: A Garamvári Szőlőbirtok a saját 85 hektáros, balatonlellei
birtokán termelt friss, illatos fehérborait és harmonikus, testes vörös borait
kínálja, amelyek több kitüntető címet nyertek az utóbbi borversenyeken.
A pezsgősítéshez a balatonlellei ültetvényekről kerülnek az alapborok
a Sörház u. 20. szám alatti pezsgős pincébe, amely már a XIX. század elejétől
kezdve már nagy borászati és pezsgőkészítési hagyományokkal rendelkezett.
Ebben a pincében francia hagyományokon alapuló tradicionális technológiával, hosszú érlelési idővel készülnek a Garamvári márkanévvel megjelölt pezsgők a hazai és nemzetközi piacokra. A pezsgők 18-24 hónapig érlelődnek a kiváló mikroklímával rendelkező földalatti világban, mielőtt forgalomba kerülnek.
A pezsgőcsalád több tagja is elnyerte az utóbbi években a „Budafok Pezsgője”
kitüntető címet.

2018. évi kiemelkedő eredményeink:
19. Miklós napi borverseny:
• Lellei Rosé Gold 2017. – Nagy Aranyérem, Az ország legjobb rozé bora
Országos Borverseny2018:
• Lellei Irsai Olivér 2017 – Aranyérem, „A legjobb illatos fehérbor”
• Chardonnay 2015 – Aranyérem
• Garamvári Prestige Brut 2014 - aranyérem
XXIII. Országos Cserszegi Fűszeres Borverseny:
• Lellei Cserszegi Fűszeres 2017 – Aranyérem, Legjobb fajtabor
Balatoni régió borversenye:
• Garamvári Brut Nature 2014 – Aranyérem, „Balaton legjobb pezsgője”
• Prémium Sauvignon Blanc 2017 – Aranyérem, „Balaton legjobb fehérbora”
VinAgora Nemzetközi Borverseny 2018:
• Lellei Irsai Olivér 2017 – Champion díj, Aranyérem
• Garamvári Brut Nature 2015 – Champion díj, Aranyérem

Program:
A fesztivál ideje alatt az érdeklődőket csoportosan végig vezetik a pezsgőspincében, ahol megtekinthetik a tradicionális pezsgőkészítés főbb lépéseit és folyamatát, illetve megkóstolhatják az ez alkalomból rendkívüli
kedvezménnyel kínált pezsgőket és borokat.
Pezsgős kalandozás a zene világában:
19:00 – 20:30 St. Martin szaxofon és pánsíp
20:30 – 22:00 „Tánc a javából” DeciBand zenekarral

Budapest XXII., Magdolna u. 30.

Nyitva tartás:
2018. szeptember 1. szombat: 11:00-22:00
2018. szeptember 2. vasárnap: 12:00-20:00
Bemutatkozás: A családias hangulatú Magdolna Borklub és Rendezvényház
Budafok központjában található. A pincénk 1817-ben épült, az előtte lévő présház újjáépítése során igyekeztünk a lehető legtöbb eredeti elemet megőrizni.
Rendezvényházunkban egész évben szeretettel várjuk kedves vendégeinket
gasztronómiai és kulturális rendezvényeinkre. Borkóstoló estjeinken és borvacsoráinkon különleges ételekkel és borritkaságokkal találkozhatnak. Vállaljuk
családi, baráti összejövetelek, céges rendezvények, csapatépítő tréningek szervezését és lebonyolítását.
A borfesztivál mindkét napján a kerthelységben kézműves borokat és sajtokat
kóstolhatnak, a gyerekek délutánonként kipróbálhatják a szőlőpréselést, este
pedig hangulatos jazz-zenével várjuk vendégeinket.

Program:
2018. szeptember 1. 11:00-22:00 óra
• magyar borok kóstoló
• Torockói sajtok Erdélyből
• Képzőművészeti kiállítás
• 14.00-15.00 szőlőpréselés gyerekeknek
• 18.00-22.00 örökzöldek szaxofonra
2018. szeptember 2. 12:00-20:00 óra
• magyar borok kóstoló
• Torockói sajtok Erdélyből
• Képzőművészeti kiállítás
• 14.00-15.00 szőlőpréselés gyerekeknek
• 16.00-20.00 örökzöldek szaxofonra
Információ:
www.magdolnaborklub.hu,
www.facebook.com/magdolnaborklub

Budapest XXII., Nagytétényi út 24.

Program:
2018. augusztus 30. csütörtök 18:00
• A Mészáros László Képzőművészeti Kör kollektív tárlatának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Ghyczy György képzőművész
A kiállítás a Borfesztivál alatt a Kúria nyitvatartási idejében térítésmentesen megtekinthető
2018. szeptember 1. szombat
• Pinceséta programok indulnak minden egész órában 12:00-20:00
között
2018. szeptember 2. vasárnap
• Pinceséta programok indulnak minden egész órában 11:00-20:00
között

KÖNIG BOR- ÉS KERESKEDŐHÁZ
Budapest XXII. ker. Sörház utca 37.
...mert Király!
Nyitva tartás: 2018. szeptember 1. szombat: 10:00 – 23:00
Bemutatkozás: A KÖNIG PINCE 1990-ben alakult. Mind a pincészet, mind
a König család szakmai hagyományai elismerésre méltóak. A nemesi
Windischgraetz család tulajdonából sodorta a történelem vihara a Hungarovin
tulajdonába a pincészetet, amikor is a rendszerváltás során az adott, ún. „kis
exportpincét” megvásárolta König Ferenc. Ezzel egy régi, elhalt családi tradíciót élesztett fel, bár ő maga több mint három évtizedes szakmai múlttal és a
bor tiszteletével, ismeretével vágott bele a vállalkozásba. A családi vállalkozás
tehát 1990-ben kezdte meg működését Budafokon, a Sörház utca 37. szám
alatt. 3500 m2 alapterületű, kilenc pinceágból álló pincészetre alapozva, mely
több mint 13000 hektoliter bor tárolására, érlelésére, és teljes kezelésére volt
alkalmas és természetesen alkalmas a mai napig.
• Öt híres magyar borvidék legjobb borainak kezelése, palackozása, forgalmazása, saját márkanév alatt.
• Desszertborok készítése saját receptúra alapján!
Pl.: Rubin Wein Cherry 18% v/v Édes, Party Desszert 16% v/v Édes, Sváb Ürmös
16% v/v Édes.
• Klasszikus pezsgő készítése saját receptúra alapján!
• Alacsony alkoholtartalmú, illetve -mentes („non-alcohol”) borok, ízesített boralapú italok (7-8% v/v) fűszeres, félédes és édes kivitelben, saját receptúra
alapján!
• Forralt bor, ill. Hűsbor (Cold Wine) készítése, saját receptúra alapján!
• Borturizmus, borvacsorák, vendéglátás, kitelepülős értékesítés!

Program:
A patinás pincészet – a fesztivál egyik alapítójaként –
szeretettel várja vendégeit kitelepített
fesztiválos faházában, illetve szombaton
egész nap a pincészetben is!
• vendéglátás
• pinceséta
• élő zene
• Zámbó Jimmyre emlékezünk
• borkóstoló
Információ:
Tóth László +36203334773

Információ: www.garamvari.com

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! LAPZÁRTA: 2018. augusztus 22.

FB.COM/BUDAFOKIBORFESZTIVAL • BUDAFOKIBORFESZTIVAL.HU

HasznOs infOrmációk
BELÉPÉS

Házirend

A rendezvény helyszínén a kiszolgálás kizárólag üvegpoharakban történik.
A látogatóknak, ha kóstolni szeretnének, kóstolópoharat kell vásárolniuk.
A pohár ára 600 Ft.
A fesztivál poharai nem visszaválthatók!
A fesztivál pohárszállítója: Fulker.
A Fesztiválon az összes koncert és részprogram ingyenes. Egyes pinceprogramok
térítés ellenében vehetők igénybe, kérjük érdeklődjön a helyszíneken

Közlekedés, megközelítés
A FESZTIVÁL GYORSAN ÉS KÉNYELMESEN
MEGKÖZELÍTHETŐ TÖMEGKÖZLEKEDÉSI JÁRATOKKAL:
Buszjáratok: 33, 58, 114, 133 E, 141, 213, 214, 241, 241A, 250, 250B
Villamosjáratok: 47, 56
Éjszakai járatok: 941, 973
Vasút: Budafok állomás
Az aktuális közlekedési helyzetről kérjük, tájékozódjon a BKK weboldalain,
vagy a BKK mobil-applikációk segítségével.

1. A rendezvény területére autóval behajtani tilos. Kivétel ez alól, akinek az önkormányzat által kiállított behajtási engedélye van.
2. A rendezvényen 18 év alatti látogatók alkoholos italokat, valamint dohányárut
nem vásárolhatnak.
3. A kóstolópoharak megvásárlásával, valamint a rendezvény területére történő belépéssel a házirend rendelkezéseit a vendégek önmagukra nézve kötelező érvényűnek
ismerik el. Minden látogató köteles oly módon viselkedni, hogy a többi látogatót ne
veszélyeztesse, illetve nyugalmát ne zavarja meg. A rendezőknek, illetve a helyszínen
szolgálatot teljesítő rendőröknek és felügyelőknek, valamint a biztonsági szolgálat
tagjainak jogában áll ez esetben a rendbontót a fesztivál területéről kikísérni.
4. A rendezvény területére ütő-, vágóeszközt vagy bármely, mások testi épségét
veszélyeztető tárgyat bevinni tilos!
5. A fesztivál területén elhelyezett értéktárgyakra, esetleg bekövetkező káresetekre, személyi sérülésekre a szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak!
6. Az Oroszlános udvar/ Bor udvar egyidejű befogadóképessége 1800 fő. Kérjük,
legyenek türelmesek az udvarba történő ki- és beléptetés során!
7. A rendezvényről hang- és képfelvétel készülhet. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a szervezőkkel szemben.
8. A fesztivál területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!
9. A rendezvény nyitvatartási ideje: szombaton 10.00–02.00 óráig, vasárnap 10.00–
23.00 óráig. (A programok vasárnap 10.00-22.00 óráig tartanak.) Az éjszakai záróra
után a vendégek kötelesek a rendezvény területét mielőbb elhagyni.
10. A szervező a műsorváltozás jogát fenntartja. A fesztivál rossz idő esetén is
megrendezésre kerül.
11. Minden kedves borfesztiválozónak kellemes szórakozást kívánunk!

A TERVEZETT JELENTŐSEBB FORGALOMKORLÁTOZÁSOK
A 29. BUDAFOKI PEZSGŐ- ÉS BORFESZTIVÁL KAPCSÁN
TILOS MEGÁLLNI
• a Savoyai Jenő téren 2018. augusztus 31-én 11.00 órától 2018.
szeptember 3-án hajnali 4.00 óráig
• a Kölcsey utca teljes szakaszán 2018. augusztus 31-én 8:00
órától 2018. szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig
• a Magdolna utcának a Magdolna u. 25. - Kossuth Lajos utca 28.
közötti szakaszán 2018. augusztus 31-én 8:00 órától 2018. szeptember 3-án hajnali 04:00 óráig
• a Magdolna utcának a Savoyai Jenő tér – Hosszúhegy tér
közötti szakaszán 2018. augusztus 31-én 12:00 órától 2018. szeptember 3-án hajnali 04:00 óráig
• a Magdolna utca teljes szakaszán 2018. augusztus 31-én 14:00
órától 2018. szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig
• a Kossuth Lajos utca mindkét oldalán a Duna utca és a Tóth
József utca között 2018. augusztus 31-én 17:00 órától 2018.
szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig
• a Mária Terézia utca mindkét oldalán a Duna utca és a Tóth József utca között 2018. augusztus 31-én 17:00 órától 2018. szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig
• a Donszky Árpád utcai parkolóban 2018. augusztus 31-én 12:00
órától 2018. szeptember 3-án hajnali 6:00 óráig
• a Mihalik Sándor utca (Posta épülete és a Piactér közötti
szakaszán, valamint a Mária Terézia u. és Kossuth Lajos utca
közötti szakaszán 2018. augusztus 31-én 17:00 órától 2018.
szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig
• a Szent István tér melletti útszakaszon (Játék utca – Mária

• a Játék utcán (Káldor Adolf utca – Piactér közötti szakasz)
2018. augusztus 31-én 17:00 órától 2018. szeptember 3-án
hajnali 4:00 óráig

LEZÁRT ÚTVONALAK, TERÜLETEK:
• a Leányka utca páratlan oldali szélső forgalmi sávja a Törley
tér és a Savoyai Jenő tér között 2018. augusztus 31-én 12:00
órától 2018. augusztus 31-én 19:00 óráig
• a Savoyai Jenő tér 2018. augusztus 31-én 12:00 órától 2018.
szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig
• a Magdolna utca teljes szakasza 2018. augusztus 31-én 14:00
órától 2018. szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig
• a Kossuth Lajos utca 2018. augusztus 31-én 19:00 órától 2018.
szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig
• a Donszky Árpád utcai parkoló 2018. augusztus 31-én 19:00
órától 2018. szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig
• a Pannónia utca páros oldali útpályája a Tóth József utca és
a Komló utca között 2018. augusztus 31-én 19:00 órától 2018.
szeptember 2-án 24:00 óráig
• a Mihalik Sándor utca (Posta épülete és a Piactér közötti szakasza, valamint a Mária Terézia u. és Kossuth Lajos utca közötti
szakasza 2018. augusztus 31-én 19:00 órától 2018. szeptember
3-án hajnali 4:00 óráig (kivéve: BKK)
• a Szent István tér és a Szieszta Pont közötti útszakasz
(Játék utca – Mária Terézia utca közötti szakasz) 2018. augusztus 31-én 19:00 órától 2018. szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig

Terézia utca közötti szakasz) 2018. augusztus 31-én 12:00 órától
2018. szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig

SZAKASZOSAN ÉS IDŐSZAKOSAN
LEZÁRÁSRA KERÜLŐ ÚTVONALAK:
• a Nagytétényi út szélső forgalmi sávja - a Nagytétényi út 2426. és a Tóth József utca közötti szakasza - 2018. szeptember
1-én 9:15 és 9:30 óra között

VÁLTOZÁS: KÉTIRÁNYÚ FORGALOM:
• a Mária Terézia úton a Savoyai Jenő tér és a Tóth József utca
között 2018. augusztus 31-én 19:00 órától 2018. szeptember
3-án hajnali 4:00 óráig
• az Anna utca – Törley tér és Savoyai Jenő tér – közötti szakaszán 2018. augusztus 31-én 12:00 órától 2018. szeptember 3-án
hajnali 4:00 óráig,

VÁLTOZÁS:
VÁLTAKOZÓ IRÁNYÚ FORGALOM:
• a Kölcsey utcában 2018. augusztus 31-én 14:00 órától 2018.
szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig

VÁLTOZÁS: EGYIRÁNYÚ FORGALOM:
• a Pannónia utca páratlan oldali útpályáján a Tóth József utca
és a Komló utca között, a Tóth József utca irányába 2018. augusztus 31-én 19:00 órától 2018. szeptember 2-án 24:00 óráig
Kérjük, hogy az ideiglenes forgalmi-rend változások miatt
fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek
Budafok belvárosában!

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! LAPZÁRTA: 2018. augusztus 22.

FB.COM/BUDAFOKIBORFESZTIVAL
BUDAFOKIBORFESZTIVAL.HU
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NyitOtt pincék • fesztiváljárat
Fesztiváljárat a budafOki pincészetekhez
A fesztivál ideje alatt fesztiváljáratot üzemeltetünk, amellyel kényelmesen megközelíthetők a helyi
pincészetek. A buszjárat 0–6 éves korig ingyenesen igénybe vehető, 6 éves kor felett egy utazás
ára 400 Ft. Az egy útra szóló menetjegy a buszon vásárolható!
A buszjárat az alábbi időpontok között közlekedik:
szeptember 1. (szombat): 12:00–22:00 szeptember 2. (vasárnap): 12:00–22:00
A busz útvonala:
1
5

9

27

2018. szeptember 1. szombat
Törley Pincészet és Seybold-Garab Pince – Piactér - Fröccs Terasz, Lics Pincészet - Záborszky Pincészet Budafok Borváros - Haggenmacher
Udvar, AQB - Várszegi Pincészet, Katona Borház - Sümegi és Fiai Pincészet – Barlanglakás - König Pince, Garamvári Szőlőbirtok és Szent István
Korona Pince - Fröccs Terasz, Lics Pincészet, Piactér - Törley Pincészet
2018. szeptember 2. vasárnap
Törley Pincészet és Seybold-Garab Pince – Piactér - Fröccs Terasz, Lics Pincészet - Záborszky Pincészet Budafok Borváros - Haggenmacher
Udvar, AQB - Várszegi Pincészet, Katona Borház – Barlanglakás - Sümegi és Fiai Pincészet - Fröccs Terasz, Lics Pincészet, Piactér - Törley Pincészet

2
3

4
6
7

8

1 Törley Pezsgőpincészet Anna utca 5-7.
11 10
13 12

2 BOR UDVAR Oroszlános udvar, Leányka utca 1/b.
3 PEZSGŐ TÉR Savoyai Jenő tér
4 GYERMEK LIGET Szent István tér játszótér
5 Szőlőskert Gyereksátor Knoll József utca – Plébánia u.

14
15 16
17
18

6

SZIESZTA PONT

7

PIACTÉR Budafoki Szomszédok Piaca

8

MŰVÉSZ UTCA Magdolna utca

9

Seybold-Garab Pincészet Péter Pál utca 39.

10

Médiaközpont Kossuth Lajos utca 23.

11 Kossuth 24 Kiállítótér Kossuth Lajos utca 24.
12 FRÖCCS TERASZ Promontor udvar, Kossuth Lajos utca 25-29.
13 Magdolna Borklub és Rendezvényház Magdolna utca 30.
14 Lics Pincészet Kossuth Lajos utca 44.
15 Ökumenikus Segélyszervezet Családi Sajt- és Borudvar Kossuth Lajos u. 64.
16

19

26
22 21

OTP-Kézenfogva Alapítvány kamion Donszky Árpád utca

17 Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola Kossuth Lajos utca 83.
18 Sümegi és Fiai Pincészet Tóth József utca 53.

20

19 Záborszky Pincészet – Budafok Borváros Nagytétényi út 24-26.
20 Szent István Korona Pince Sörház u. 18
21 Garamvári Szőlőbirtok Sörház utca 20.
25

22 Kőnig Pince Sörház utca 37.

23

23 Haggenmacher Udvar - Art Quarter Budapest Nagytétényi út 48-50.
24 Várszegi Pincészet Nagytétényi út 70.
25 Katona Borház Borkő utca 10.

24

26 Barlanglakás emlékmúzeum Veréb u. 4
27 Kemendy Tradicionális Pezsgőműhely Elza u. 27

MÉDIATÁMOGATÓK:

TÁMOGATÓK:

BAKOSFA

Partner az otthonteremtésben
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