OROSZLÁNOS UDVAR

DUNA VITEX SZÍNPAD

PROMONTOR UDVAR

Leányka u. 1/B

Savoyai Jenő tér

Kossuth Lajos utca 25-29.

Budafoki Szomszédok
Piaca előtti tér

AUGUSZTUS 31. SZOMBAT

AUGUSZTUS 31. SZOMBAT

AUGUSZTUS 31. SZOMBAT

AUGUSZTUS 31. SZOMBAT

13:30 Kardos-Tomor-Molnár Trió

10:00 Ünnepélyes Megnyitó
Közreműködik: Babám zenekar –

14:00 Dressed In Socks

11:30 Nádasdy Táncegyüttes
13:00 Stefanidu Janula és az 		
Akropolis Band,
Kariatidák Kórus
Görög nemzetiségi program
16:00 Pravo Zenekar
Bolgár nemzetiségi program
18:15 Ethnofil
20:30 Cimbaliband & Danics Dóra

15:15 Hangácsi Márton

Kása Juli, Kovács Réka, Eőry Attila

15:30 Vanmocsello

11:15 Gryllus Vilmos

17:15 Szilárd Piano Project

19:30 Meg Egy Cukorka
A Pincejárat Tehetségkutató
különdíjasa

12:45 Budafoki Fúvósegylet

19:00 Oláh Szabolcs Quintet

21:45 The Carbonfools

16:15 Acoustic Planet

17:15 Dánielfy Gergő
és az Utazók

23:00 Band Of StreetS
00.00 Dj Toyota

14:15 Gabó Acoustique
15:00 Borlovagrendi Avatás

20:45 Malek Andrea Soulistic

18:15 Bermuda
20:30 Animal Cannibals

Szeptember 1. Vasárnap

SZEPTEMBER 1. VASÁRNAP

SZEPTEMBER 1. VASÁRNAP

SZEPTEMBER 1. VASÁRNAP

13:00 Acoustic Cuts

10:00 Tá-Ti-Ka
11:15 Huncut Együttes
12:45 Mazsola És Tádé
Az Ametist Bábszínház
előadása
14:15 Yesyes Akusztik
16:15 Budafok Big Band
Közreműködik Náray Erika
és Kamarás Iván
18:15 Váczi Eszter & Quartet
+ 4 Strings
20:30 Polyák Lilla

14:00 Király Martina Duó

11:00 Südofen Blaskapelle
Német nemzetiségi program

14:30 Barabás Lőrinc Live Act
16:15 InFusion Trió
18:15 Mörk
20:30 Bohemian Betyars

15:30 ArcaDeNoe
17:15 Perpetuum
A Pincejárat Tehetségkutató 		
nyertese
19:00 Gál Csaba Boogie & Mo’ Gigs
20:45 Canarro
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Házigazda:

kiemelt
támogatók:

PalaCe
Catering

főtÁMOGATÓk:

13:00 Horvát Hagyományőrző
Egyesület
Horvát nemzetiségi program
14:30 Weszely Ernő
16:15 Jóanépi
18:30 Los Orangutanes
20:45 Oláh Gergő & Roma Soul
Roma nemzetiségi
program

Idén 30. alkalommal rendezzük meg Dél-Buda legnagyobb fesztiválját, ahol
a borbarátok, a pezsgőkedvelők, a zenéért rajongók, a kultúra szerelmesei és
a családi programok kedvelői találkozhatnak augusztus 30. és szeptember 1.
között. Ma már Budafok-Tétény történelmének része a Budafoki Pezsgő- és
Borfesztivál, mely az eltelt harminc évben óriási fejlődésen ment keresztül.

A hangulatos, macskaköves Magdolna utca idén is Művész utcává alakul, ahol a
jó borok és nagyszerű muzsika mellett a látogatók képzőművészeti kiállításokon
ismerkedhetnek meg kiváló művészeinkkel, akik kerületünkben élnek és alkotnak. A gyermekeket több helyszínen várja majd játszóház, kézműves-foglalkozás,
mivel a szervezők fontos célja, hogy család- és gyerekbarát legyen a fesztivál.

A jubileumi évforduló újdonsága, hogy már pénteken születésnapi koncerttel indul a fesztivál. A 30. évforduló alkalmából a Borudvar színpadán, közel
kétórás program keretében az elmúlt 30 év meghatározó popslágereit eleveníti
fel a Budafoki Dohnányi Zenekar szervezésében a Budafoki Dohnányi Zenekar
Big Band és a Swing á la Django fúziója, neves énekesek közreműködésével.

A bor és a zene mellett a gasztronómia is jelentős szerepet kap a fesztiválon.
A hagyományos ízek kedvelői és a népszerű streetfood-mozgalom szerelmesei
egyaránt megtalálhatják majd kedvenceiket.

A kulturális programok között idén is mindenki megtalálhatja a kedvérevalót.
Négy színpadon vonulnak fel a hazai zenei élet kiemelkedő tehetségei, több
mint 50 koncerten: a Borudvarban fesztiválzenekarokkal, a Piactéren népzenei
és világzenei együttesek koncertjeivel, a Fröccs teraszon könnyed jazzdallamokkal, míg a Pezsgő téren popformációkkal várják a zenerajongókat.

Dél-Buda fesztiválja nemcsak a főváros egyik legszínvonalasabb boros-pezsgős gasztronómiai rendezvénye, de a látogatók értékelése szerint sokszínű,
kiemelten biztonságos és remek szórakozást nyújt napközben is, az egész
család, így a gyerekek számára egyaránt.
Legyen Ön is részese a pezsgő borkalandnak, hozza el családját, intsünk
búcsút együtt a nyárnak Budafok-Tétényben!

.

Karsay Ferenc
polgármester

Augusztus 31-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 Supernova Mazsorett csoport, a testvérvárosi
delegációk, a Reneszánsz Hölgyek Társasága.

10.00 órakor ünnepélyes megnyitó a Savoyai Jenő téren.
Köszöntőt mond: Karsay Ferenc polgármester
A rendezvény fővédnöke és a fesztivált megnyitja:
Dr. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője
Vendégelőadó: Babám zenekar – Kása Juli, Kovács Réka, Eőry Attila
Szőlőáldás a kerületi történelmi egyházak közreműködésével.

(Budapest XXII. kerület, Városház tér)

(Budapest XXII. kerület, Kossuth u. 23.)

A 30. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál új helyszíne a ligetes-árnyas Városház
téren található, amelyet a borok és pezsgők, a könnyed beszélgetések,
a hangulatos nyári délutánok és esték szerelmeseinek ajánlunk. Igazi
kerti parti hangulatra számíthat minden idelátogató, ahol kellemes környezetben kóstolhatják a kiválóbbnál kiválóbb tételeket. Napközben könnyű háttérzene szól, este igazi zenei csemegék.

Látogass el a Bornegyed.hu standjához a Kossuth utca 23.-ba, ismerd
meg egész éves programjainkat és vegyél részt nyereményjátékunkban
szombaton és vasárnap!

Augusztus 31. szombat 20:00 - 23:00

Köbli Norbert
A legjobb lounge, chill és elektronikus trackek egyedi hangulatú válogatásban az ország legismertebb forgatókönyvírójától, Köbli Norberttől, aki most
DJ-ként mutatkozik be a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál közönségének.

Csatlakozz közösségünkhöz a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál ideje
alatt, kövesd a BornegyedBudafok oldalt az Instagramon, és nyerj
izgalmas nyereményeket!
Töltsd le Budafok Bornegyed alkalmazásunkat, válaszolj egy kérdésre,
és egy pohár minőségi pezsgővel ajándékozunk meg!

Szeptember 1. vasárnap 19:00 - 22:00

Andrew J
Az ország egyik legismertebb és legsokoldalúbb DJ-je, többszörös DMC bajnok, a Bin-Jip zenekar alapítója, aki számos fúziós projektben is részt vesz.

Ma van a 30. születésnapod?
Megajándékozunk!
Akinek augusztus 30-án, 31-én vagy szeptember 1-jén van a 30. születésnapja, és ezt személyes okmánnyal a helyszínen igazolni tudja, jöjjön el
a Borliget pohárpontjához 2019. augusztus 31-én, vagy szeptember 1-jén
11:00 és 21:00 óra között, és megajándékozzuk egy palack minőségi borral.
A játékban való részvétel feltétele személyes adatok megadása, a résztvevők
személyes adatait 2019. szeptember 2-ig őrizzük meg.

budafokiborfesztival.hu
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A 30. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál az idei évben is több helyszínen várja
vendégeit gyermek- és családi programokkal. Augusztus 31-én, szombaton
11:15-től várunk minden gyereket Gryllus Vilmos koncertjére a Pezsgő téren
a Duna Vitex színpadhoz, ahol a koncert végén meglepetésben is részesül
minden érdeklődő.

Borliget - 30-as pont
(Budapest XXII. kerület, Városház tér)

A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál új helyszíne a hangulatos, ligetes Városház
téren található, melynek a rendőrkapitányság előtti részén számos érdekes
program várja a gyerekeket és családokat.

REGIO JÁTÉK
A REGIO JÁTÉK az őszi-téli időszak legújabb játékait hozza el a Budafoki
Pezsgő- és Borfesztivál vendégeinek! A REGIO JÁTÉK sátrában játékbemutatók,
tudományos, kreatív és társasjátékok, vetélkedők és ügyességi játékok sokasága vár mindekit.

TROPICARIUM
ATropicarium állatokkal, állatos kvízekkel, kreatív tevékenységgel, érdekes állatpreparátumokkal várja az érdeklődőket.

Donszky Árpád utca

A Vásársor derekán található árnyas terület (Donszky Árpád utca) egész nap
különleges élményeket kínál minden, aktivitást kedvelő látogatójának
a Rózsakert Baptista Közösség és a Kézenfogva Alapítvány szervezésében.

RÓZSAKERT BAPTISTA KÖZÖSSÉG

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

Szombat
11:00-11:30 Megnyitó
11:30-12:30 Színpadi játék
(Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola)
14:00-15:00 	Ahhozképest együttes koncert
(https://www.facebook.com/ahhozkepest/)
14:00-18:00 PirOs lábasOs nosztalgiajáték
15:00-18:00 	Arcfestés
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
10.30-11.30 Ifjúsági istentisztelet (közreműködik a Ifi Zenekar)
14.00-15.00 Színpadi játék
(Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola)
13.00-16.00 	Arcfestés
13.00-16.00 PirOs lábasOs nosztalgiajáték
Egész nap (10:00-16:00): szabadtéri gyermekjátszótér, kézműves foglalkozás.
A helyszínen is lehet jelentkezni!

Bibliai Családi Park, babjátszó, különleges ugrálóvár, fa körhinta, népi ügyességi játékok és játszósarok várja a Rózsakert Baptista Közösség (Otthon
Tétényben Közhasznú Egyesület) programjának minden kedves vendégét.
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.

Szeretettel várunk!
Szervező: Bp.-Budafoki Református Egyházközség (1221 Demjén István u. 2.)
www.feltamadas.hu

OTP - KÉZENFOGVA KAMION

Ökumenikus Segélyszervezet
Családi Sajt- és Borudvar

Egy belülről kalózhajóvá alakított, speciális kamionnal várunk. Minden játéka,
minden berendezése, a legutolsó szög is azt a célt szolgálja, hogy a gyermekek 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.

Szent István téri játszótér

A tavaly átadott, országos hírű mesekert és tematikus játszótér ezúttal is várja
vendégeit. Az idei évtől az évek óta megszokott hagyományőrző játszóház
a Pezsgő térről szintén ideköltözött, hogy tágasabb, csendesebb helyen
nyújtsa a jól megszokott élményt.

Budafok-Tétény Önkormányzata és a Budafoki Református Keresztény
Alapítvány támogatásával

Budapest XXII. kerület, Kossuth Lajos utca 64.

2015 óta Budafok-Tétény ad otthont hazánk egyik legjelentősebb karitatív
szervezete, az Ökumenikus Segélyszervezet országos központjának, mely
idén is megnyitja irodaházának udvarát a fesztivál idejére.
A Családi Sajt- és Borudvaron a látogatók megkóstolhatják és megvásárolhatják a segélyszervezet Kastélyosdombói Sajtműhelyének prémium
minőségű termékeit.
A szociális gazdaságban készülő sajtokhoz idén is a legjobb borok
társulnak majd, melyről a kitelepülő SAUSKA Pincészet gondoskodik:
a SAUSKA szeretet.éhség. CUVÉE jótékonysági bor megvásárlásával a
látogatók a segélyszervezet munkáját támogathatják.
A segélyszervezet udvara hangulatos programhelyszínként is szolgál, ahol
a munkatársak és önkéntesek gyerekprogramokkal, játékokkal és meglepetéskoncertekkel várják a látogató családokat, és „Vitéz László” bábelőadásra is sor
kerül, Barna Zsomborral, a Budapest Bábszínház művészével vasárnap 16.30 kor.
További információk sajtínyenceknek: www.sajtmuhely.hu

Art Quarter Budapest
Budapest XXII. kerület, Nagytétényi út 48-50,
(Magdolna utca és Hosszúhegy tér)

Programok napközben:
FESTÉSZET, SZOBRÁSZAT, FOTÓ, GRAFIKA, FÉNYOBJEKTEK, MUTÁNSBRINGÁK, SZELFIPONTOK, MŰVÉSZPORTRÉK, minden a vizualitás fonalára felfűzve, megtalálható lesz hétvégén a Pezsgő- és Borfesztivál
ideje alatt Budafokon.
Az ingyenesen látogatható programon testközelbe kerülnek az alkotások:
a kiállító művészek erre az alkalomra szabadtérre tervezett, helyspecifikus alkotásai, egyéni látásmódok megismerésére és kialakítására tesznek kísérletet. Kiállító művészek: Czimbal István, Dózsa Sarolta, Drégely Imre, Kovács
Gabriella, Mag Krisztina Szilvia, Millavári Silvia, Molnár Zoltán, NémethKassa Gábor Prizma Kollektíva Kortárs Összművészeti Egyesület, Szili Ferenc.
AUGUSZTUS 30. PÉNTEK
KULTIKUM: Sörház utca 3.
Artér Művészeti Egyesület kiállításmegnyitója 17.30-kor.
Kiállítást megnyitja Sinkó István
AUGUSZTUS 31. - SZEPTEMBER 1. SZOMBAT ÉS VASÁRNAP
KOSSUTH 24. KIÁLLÍTÓTÉR:
11.30-kor Artér Művészeti Egyesület kiállításmegnyitója.
A kiállítást megnyitja Sinkó István

HOSSZÚHEGY TÉR:
A FSZEK Budafoki Könyvtára és a Budafoki Fotóklub sátra egész nap várja
az érdeklődőket
14-16 óra között: Derengés - avagy mire képes a fény?
		A camera obscura rejtelmei
		Agyagos foglalkozás gyerekeknek.

SZÍNPAD:

Augusztus 31. szombat:
16:30 órától:
Dalok gitáron és ukulelén, Juhász Anikó gitárművész előadása
		
Flash mob - néptánc
Szeptember 1. vasárnap
16:30 órától
Mozart zenekar
		
Flash mob- hip-hop

aqb Open House
A nyár zárásaként az aqb Open House mini fesztivál keretében, a 30. Budafoki
Pezsgő- és Borfesztivál ideje alatt ismét megnyílik az aqb a látogatók számára képzőművészeti, zenei, filmművészeti és gasztroprogramokkal augusztus
31-én, szombaton.
program – 2019. augusztus 31.
14:00 - 15:00 Művészetpedagógiai foglalkozás kisiskolásoknak a Textus Ex
Machina című kiállításon Kelecsényi Dóra pszichológussal
max. 15 fő, ingyenes program, de előzetes regisztrációhoz kötött: md@qab.hu
15:00 - 18:00 Szabad műterembejárás
15:00 - 18:00 Celine Ordinoi (US): Left On „SEEN” című kiállítása és
performatív portré rajzolása a 4. emeleten
16:00 Filmvetítések a Spatial Sound Institute terében
Tiltott absztraktok – Bánki Ákos filmje
17:00 Bencze Péter kurátor tárlatvezetése a Textus Ex Machina című nemzetközi csoportos textilművészeti kiállításon
18.00 Getto Balboa – A Speak Easy Project filmje
A filmvetítések ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek: md@aqb.hu
15:00 - 21:00 dj set az udvaron: Siblicity TOTIM Records
18:00 - 20:00 Nemes Z Márió felolvasása a tetőteraszon zenei kísérettel,
Tatai Márton ételeivel és Dankó Ákos, avagy a móri Brigád pince boraival
21:00 Kampec Dolores koncert az udvaron
22:30 - 00:00 dj set az udvaron
Résztvevő alkotók és kreatív cégek: Bagaboo bags, Christa Bartesch, Bolla Szilvia, Borsos Lőrinc, Dallos Ádám, Gosztola Kitti, Halász Péter Tamás,
Kőszeghy Flóra, Molnár Zsolt, Piróth Tímea, Popup film, Ruzicska Tünde,
The Speak Easy Project, Szabó Kristóf - KristófLab, Szenteleki Gábor, Tóth
Márton Emil, Tóth Zsófia, Zatykó Kriszta építész

Törley Pincészet

Lics Pincészet

KATONA BORHÁZ KÓSTOLÓPINCE

Nyitvatartás:
pénteken zárva
szombaton 11:00-21:00 óra között
vasárnap 10:00- 21:00 óra között

Nyitvatartás:
pénteken zárva
szombaton 12:00 -24:00 óra között
vasárnap zárva

Bemutatkozás:
A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál alatt ismét látogatható a Budafok
központjában található borpince, amelynek története az 1790-es évekre
nyúlik vissza, és ahol először a prefektus, Savoyai Jenő tárolta a borait.
A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál ideje alatt a szakmai pinceséták során a látogatók ízelítőt kaphatna Budapest Bornegyedeként is ismert
Budafok helytörténetéből, a budafoki pincerendszer kialakulásának
történetéből, és megismerhetik Savoyai Jenő herceg egykori pincéjének történetét. A mai tulajdonosa, a Lics család 1990-ben vásárolta
meg az 1700 m2-es, 11000 hl tárolókapacitású 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, a Szekszárdi és Etyek-Budai Borvidékek több
mint 70 hektáros szőlőterületeiről származó borait érleli és palackozza
Budafokon. A pince udvarában található mintaboltban a pincészet teljes borkínálata megtalálható. A pincében klimatizált kóstolótermekben
lehetőség van egész évben bejelentett csoportoknak pincelátogatással egybekötött borvacsora szervezésére is.

Bemutatkozás:
Az 1996 őszén alakult vállalkozás felélesztette a családi hagyományokat. A pincészet jelenleg 50 hektáron termeszt szőlőt a Balaton
déli oldalán. A szőlőt boglári pincészetükben dolgozzák fel és érlelik
palackozásig, valamint kierjedt boraik egy részét budafoki pincéjükbe
szállítják további kezelésre, érlelésre. Itt történik a palackozás és ezután
az értékesítés. Boraikat reduktív körülmények között acéltartályokban
tárolják palackozásig, emellett készülnek borok 225 literes barrique és
500 literes ászokhordókban is. A borászat munkájában, ahol a technológia jól összefér a hagyományokkal, fontos szerepet tölt be a második
generáció. Boraik a nyári napsugarat, az aranyló fürtöket, a tavaszi friss
erőt és a termékeny földet rejtik magukban. Az eredmény: tiszta, gyümölcs ízű, zamatos borok, finom savtartalommal.

1221 Bp., Kossuth Lajos utca 44.

Nyitvatartás:
Törley Pezsgőmanufaktúra (Budapest XXII. ker., Anna u 5-7.)
aug. 30. pénteken: zárva
aug. 31. szombaton 12:00-24:00 óra között
szept. 1. vasárnap 12:00- 20:00 óra között
Szent István Korona Pincészet (Budapest XXII. ker. Sörház utca 14.)
aug. 30. pénteken: zárva
aug. 31. szombaton 12:00-20:00 óra között
szept. 1. vasárnap: zárva
Bemutatkozás:
A Törley Pezsgőpincészet 1882-es megalapítása óta folyamatosan
készíti kiváló pezsgőit. Idén a látogatók az Anna utcában nemcsak
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 is.
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.
A Törley Pezsgőpincészet programja a rendezvény ideje alatt:
Szombat:
14:00 - 24:00	Madarak Házibulizenekar és Dj Galamb
Vasárnap:
15:00
Hahó zenekar
16:30 - 20:00 	Dj Galamb
Vezetett pinceséták mindkét nap:
Szombat
12:00 – 22:00 között
Vasárnap:
12:00 – 19:00 között

A borászat programja a rendezvény ideje alatt:
PINCESÉTÁK
A rendezvény alatt a történelmi múltú borpince látogatható. Az ingyenes pinceséták szombaton és vasárnap 12:00, 15:00, 18:00 órakor indulnak, szakmai vezetéssel.
A pinceséták során a látogatók ízelítőt kapnak Budapest Bornegyede,
Budafok helytörténetéből, a budafoki pincerendszer kialakulásának
történetéből, és megismerhetik Savoyai Jenő herceg egykori pincéjének történetét is.
ÉLŐZENEI KÍVÁNSÁGMŰSOR
Élőzene szombaton és vasárnap: Gabró Music
Élőzenei kívánságműsor a borfesztivál ideje alatt 18:00 – 21:00 között.
(Kívánságát a Borfesztivál ideje alatt borvásárlásakor adhatja le 12:00 –
16:00 óra között a Lics Pincészetben)

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

Seybold – Garab Pince
1221 Budapest Péter Pál utca 39.

Információ: www.licspince.hu, https://www.facebook.com/licspince/

Nyitvatartás:
pénteken 18:00-21:00 óra között
szombaton 12:00-23:00 óra között
vasárnap 12:00- 22:00 óra között

GARAMVÁRI SZŐLŐBIRTOK
1222 Budapest, Sörház u. 20.

Bemutatkozás:
A Seybold-Garab Pince Budafok első utcájában, a történelmi Péter-Pál
utcában található, ahol nagyon sok látnivaló akad: bal oldalon látható
Budafok legrégebbi műemléke, a Péter-Pál-kápolna. Az előkertjében
áll az Ősök Fájának nevezett kb. 300 éves mezei juhar és a tiszteletére
állított kopjafa. Szemben magasodik az impozáns Czuba–Durozierkastély, amely egykor híres konyakgyárként működött. De Törley József is ebben az utcában kezdte munkásságát, aki a 41-es szám alatt
lakott és rendezte be első pezsgőgyárát. A 39-es szám alatt bújik meg
a Seybold-Garab Pince, amely rendezvényhelyszínként is funkcionál
esküvők, családi és céges eseményekre.
A Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon a Seybold-Garab Pincében
a látogatók megtekinthetik az egyedülálló Seybold hordót is, amelynek homlokfalát Zsolnay porcelán relief díszíti és amely Dél-Buda
egyetlen iparművészeti műemléke.
A borászat programja a rendezvény ideje alatt:
Péntek:
18 órakor kiállításmegnyitó: A Nádasdy Kálmán Művészeti iskolától
a University of Westminster-ig. A kiállítás digitális és hagyományos
technikák alkalmazásával mutatja be Garab Norbert munkásságát.
Szombaton és vasárnap:
12:00 órától várjuk kedves vendégeinket házias ételekkel, melyek
mellé finom borokat kóstolhatnak:
• Gulyásleves
• Kemencében sült csülök pirított burgonyával és vegyes salátával
• Házi rétes.
A jó hangulatról Veres István tangóharmonika-művész gondoskodik.
Szombaton 19:00 órától ad koncertet az „Egy gondolat bánt engeband”
együttes. A trió jellemzően Muddy Waters, Cream, Jimi Hendrix, Canned
Heat stb. feldolgozásokat játszik.
Információ:
www.seybold-garab.com, orszagcimer@gmail.com, +3670 313 2978

Soós István Borászati és Élelmiszeripari
Szakgimnázium és Szakközépiskola
1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 83.
Nyitvatartás:
pénteken zárva
szombaton 11:00- 21:00 óra között
vasárnap 10:00- 20:00 óra között

Nyitvatartás:
pénteken zárva
szombaton 11:00-22:00 óra között
vasárnap zárva
Bemutatkozás:
A Garamvári Szőlőbirtok a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon a saját
85 hektáros, balatonlellei birtokán termelt friss, illatos fehérborait és
harmonikus, testes vörösborait kínálja, amelyek több kitüntető címet
nyertek az utóbbi borversenyeken. Az alapborok a balatonlellei ültetvényekről kerülnek a „pezsgősítéshez” a Sörház u. 20. szám alatt található pezsgőspincébe, amely már a XIX. század elejétől kezdve 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 egyaránt. A pezsgők
18-24 hónapig érlelődnek a kiváló mikroklímával rendelkező föld alatti
világban, mielőtt forgalomba kerülnének. A pezsgőcsalád több tagja is
elnyerte az utóbbi években a „Budafok Pezsgője” kitüntető címet.
2019. évi kiemelkedő eredményeink:
20. Miklós napi borverseny:
• Lellei Rosé Gold 2018. – Aranyérem
24. Kadarka Nemzetközi Nagydíj:
• Lellei Kadarka 2017 – aranyérem
• 2. legjobb kadarka Magyarországon
Országos Borverseny 2019:
• Lellei Irsai Olivér 2017 – aranyérem,
• Lellei Chardonnay 2018 – aranyérem
• Sinai Cabernet Sauvignon 2015 – aranyérem
• Sinai Cabernet Franc 2017 – aranyérem
• Garamvári Lellei Furmint Brut 2017 – ezüstérem
Smile Wine Különdíj (A legjobb hazai fajtából készült pezsgő)
Balatoni régió borversenye:
• Garamvári Prestige Brut 2014 - nagyaranyérem „Balaton legjobb pezsgője”
• Prémium Sauvignon Blanc 2018 – aranyérem
• Lellei Irsai Olivér 2018 – aranyérem
MUN-DUS Vini Nemzetközi Borverseny 2019:
• Garamvári Tokaji Furmint Brut 2015 – Champion díj, aranyérem
• Garamvári Prestige Brut 2014 - Aranyérem
• Lellei Chardonnay 2018 – aranyérem
A fesztivál ideje alatt az érdeklődőket csoportosan végigvezetik
a pezsgőspincében, ahol megtekinthetik a tradicionális pezsgőkészítés főbb lépéseit és folyamatát, illetve megkóstolhatják a rendkívüli
kedvezménnyel kínált pezsgőket és borokat.

Budafoki Tangazdaság
1221 Budapest Josika u. 14.
Nyitvatartás:
szombaton 11:00-21:00 óra között

A borászat programja a rendezvény ideje alatt:
Ingyenes pinceséták szombaton 12:00 – 19:00 óra között.

Bemutatkozás:
A Budafokon található Soós István Borászati technikum lassan 120 éve
látja el a középfokú borász szakemberek képzését, biztos egzisztenciát
nyújtva az ide jelentkező nyolcadikos diákoknak érettségi és szakképző
évfolyamain. De új lehetőséget biztosít a szakmai oktatásban is, a szőlészet-borászat iránt érdeklődő felnőttek számára indított tanfolyamos
képzéseivel. Oktatásuk alapja az országosan kiemelkedő gyakorlati
bázis, hiszen tangazdaságuk és tanpincéjük korszerű technológiával,
saját gépparkkal rendelkezik, ezért tudják garantálni a gyakorlatorientált képzés megvalósítását.
Tekintsék meg a tangazdaságot szombaton 14:00-23:00 között és látogassanak el a budafoki Szőlőhegyre! A hangulatos iskolaudvaron megkóstolhatják az iskola minőségi borait és vegyszermentes mustjaikat is.

Pezsgős kalandozás a zene világában:
19:00 – 20:30 ST. MARTIN koncert - szaxofon és pánsíp
21:00 – 22:00 Tánc a javából a „MIRAR” Minden Idők Rock ’n’ Rollja
Zenekarral

A borászat programja a rendezvény ideje alatt:
• Budafokon szüretelt must értékesítése
• Fotókiállítás Budafokról
• Saját termelésű borok árusítása
• Finom falatok, frissensültek
• Tájékoztatás az iskola nappali, esti és tanfolyamos képzéseiről

Bemutatkozás:
A Várszegi Pincészet hosszú ideje foglalkozik borkészítéssel, de hivatásszerűen 2010-ben kezdte meg munkáját a Balatonboglári Borvidéken.
Céljuk, hogy népszerűsítsék a kisebb családi vállalkozásokat és jó minőségű borokat kínáljanak a borkedvelőknek. Nagy szorgalmat igénylő,
a hagyományokat tisztelő, de újító és kísérletező szemlélettel alapították
meg pincészetüket. Jelenlegi termőterületeik nagysága 25 hektárra tehető, ültetvényeik Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonbogláron
találhatók. Budafokon található borászatuk érlelőpincéje, ahol helyet kapott a kóstolópince is. Itt tematikus borbemutatókat tartanak, amelyekre
szeretettel várják a borértőket, borkedvelőket, a borok csodálatos világával ismerkedő borbarátokat.

A tangazdaság programja a rendezvény idején:
Vendégeket fogadunk a Budafoki Szőlő kertben, a Plébánia utca végén
található 3,5 ha-os Tangazdaságunkban. A fesztivál nyüzsgését nem
igénylők számára biztosítunk egyedi, pihenős biokörnyezetet. Különlegesség az itt termelt szőlőből készült minőségi fajta borok kóstoltatása,
az egyszerű ízesített kenyérszeletekkel.
Információ:
www.borasziskola.hu

Információ: www.garamvari.com

Várszegi Pincészet

1222 Budapest, Nagytétényi út 70/a
Nyitvatartás:
pénteken zárva
szombaton 15:00-21:00 óra között
vasárnap zárva

1222 Budapest, Borkő u. 10.

A Borászat programja a rendezvény ideje alatt:
Szombaton
12:00-24:00 óra között: Borkóstolás pincehangulatban. Kóstoljanak bele
a Balaton ízeibe!
12:00 órától zárásig:
• balatonboglári és tokaji borok kóstolója
• boros játékok, ajándékokért: zsákbamacska, borfelismerés, bor-totó
• pinceséta óránként, meglepetésekkel
• kortárs festőművész barátaink kiállításai
• gyermeksarok
• Kézműves kecske- és juhsajt-különlegességek
• hangulatos élőzene a borkóstoláshoz
Kínált ételek:
• parasztos sonka- és sajttálak
• zsíros és tepertőkrémes kenyér lilahagymával
• debreceni, mustárral, kenyérrel
• házi pogácsa
• borokon túl fröccskülönlegességek, házi szörpök, limonádék, egyéb
meglepetések
A fesztivál teljes ideje alatt akciós borvásárlási lehetőség: kettőt fizet
hármat kap palackakció!
Információ:
www.katonaborhaz.hu, www.facebook.com/Katona.Borhaz
instagram: @katonaborhaz, #katonadolog #katonaborhaz

Kemendy Tradicionális Pezsgőműhely
1223 Budapest, Elza u. 27.
Nyitvatartás:
pénteken zárva
szombaton 12:00-21:00
vasárnap 12:00-18:00
Bemutatkozás:
A család szőlőtermesztéssel és borkészítéssel kapcsolatos története
visszanyúlik a II. világháború előtti időszakra. A Kemendy Tradicionális
Pezsgőműhely Kft. elindítója ifjabb Kemendy László volt, aki a nagyvállalati munkáját maga mögött hagyva, egy nehéz, de határozott döntés
után 2016-ban megalapította pincészetét. Eredeti céljuk és egyben
a vállalkozás lényege az volt, hogy barátaiknak, ismerőseiknek finom
pezsgőket készítsenek, olyat, amelyeknél nem kell magyarázkodni,
megmagyarázni, mit, hol és mikor kell érezni, miért ilyen vagy olyan a
stílusa. Egyszerűen jó ivású legyen, és örömét lelje benne, aki megkóstolja. A családi vállalkozás jellegéből adódóan kis mennyiségeben
kuriózumokat állítanak elő: finom, jó szerkezetű alapborokból, szigorú
higiéniai viszonyok között, precíz technológiával, érdekes, limitált szériájú pezsgőket készítenek.
Információ: kemendypezsgomuhely.hu
Előzetes regisztráció: +3620 280 9452

ZÁBORSZKY KÚRIA-BORVÁROS
1221 Budapest, Nagytétényi út 24.

A budafoki pincerendszer középpontjában várja látogatóit.
Nyitvatartás:
pénteken 18:00-20:00 óra között
szombaton 15:00-19:00 óra között
vasárnap 12:00- 19:00 óra között
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.
Programok:
2019. augusztus 30. péntek 18:00 óra
Mészáros László Képzőművészeti Kör kollektív tárlatának megnyitója
A kiállítást megnyitja : Karsay Ferenc polgármester
A kiállítás a borfesztivál alatt a Kúria nyitvatartási idejében térítésmentesen megtekinthető
2019. augusztus 31. szombat
Pinceséta programok minden egész órában 15:00-19:00 óra között
2019. szeptember 1. vasárnap
Pinceséta programok minden egész órában 12:00-19:00 óra között
Pinceséta programjainkra belépőt kell váltani, melynek díja : 1200.-Ft / fő

MAGDOLNA BORKLUB ÉS RENDEZVÉNYHÁZ
Budapest XXII. kerület, Magdolna u. 30.

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.
Nyitvatartás:
Augusztus 31. szombat: 12:00-22:00 óra
17:00-21:00 Örökzöldek szaxofonra
Szeptember 1. vasárnap: 12:00-19:00 óra

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

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! LAPZÁRTA: 2019. augusztus 23.

BELÉPÉS

A rendezvény helyszínén a kiszolgálás kizárólag üvegpoharakban történik
– a látogatóknak, ha kóstolni szeretnének, kóstolópoharat kell vásárolniuk.

A pohár ára 900 Ft.
A fesztivál poharai nem visszaválthatók!
A fesztivál pohárszállítója: Fulker.
A fesztiválon az összes koncert és részprogram ingyenes. A kísérőrendezvények,
pinceprogramok stb. esetleges részvételi díjairól a helyszínen adnak tájékoztatást.

Közlekedés, megközelítés
Pincejárat
A Pincejárat a borfesztivál alkalmából augusztus 31-én, szombaton sűrített
menetrenddel közlekedik, 30 percenként, 13.30-tól 21.00 óráig, módosított
útvonalon, a Bálna Budapest parkolója és a Törley Pezsgőmanufaktúra között.
A Pincejárat napijegy ára online elővételben 1000 Ft, a buszon 1200 Ft, ami
augusztus 31-én korlátlan számú utazásra jogosít a Bálna parkolója és a Törley
Pezsgőmanufaktúra között.
Info: www.bornegyed.hu/pincejarat

Fesztiváljárat
A fesztivál területén, a pincészetek között a Fesztiváljárat közlekedik, mely külön,
utanként 500 Ft-os díjért vehető igénybe, amit a buszon lehet megvásárolni.

tömegközlekedés
A fesztivál gyorsan és kényelmesen megközelíthető tömegközlekedési járatokkal:
Buszjáratok: 33, 58, 114, 133 E, 141, 158, 213, 214, 241, 241A, 250, 250B, 251, 251A
Villamosjáratok: 47, 56
Éjszakai járatok: 941, 973
Vasút: Budafok állomás
Az aktuális közlekedési helyzetről, kérjük, tájékozódjon a BKK weboldalain, vagy
a BKK mobilapplikációk segítségével.

Házirend
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/Borudvar 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!

TILOS MEGÁLLNI

LEZÁRT ÚTVONALAK, TERÜLETEK:

• a Savoyai Jenő téren 2019. augusztus 29-én 9.00 órától
2019. szeptember 2-án hajnali 4.00 óráig
• a Kölcsey utca teljes szakaszán 2019. augusztus 30-án
8:00 órától 2019. szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
• a Magdolna utcának a Magdolna u. 25. - Kossuth Lajos
utca 28. közötti szakaszán 2019. augusztus 30-án 7:00
órától 2019. szeptember 2-án hajnali 04:00 óráig
• a Magdolna utcának a Savoyai Jenő tér – Hosszúhegy
tér közötti szakaszán 2019. augusztus 30-án 10:00 órától
2019. szeptember 2-án hajnali 04:00 óráig
• a Magdolna utca teljes szakaszán 2019. augusztus 30án 12:00 órától 2019. szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
• a Kossuth Lajos utca mindkét oldalán a Duna utca és a
Tóth József utca között 2019. augusztus 30-án 10:00 órától 2019. szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
• a Mária Terézia utca mindkét oldalán a Duna utca és a
Tóth József utca között 2019. augusztus 30-án 10:00 órától 2019. szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
• a Donszky Árpád utcai parkolóban 2019. augusztus 30án 10:00 órától 2019. szeptember 2-án hajnali 6:00 óráig
• a Mihalik Sándor utca (Posta épülete és a Piactér közötti szakaszán2019. augusztus 30-án 17:00 órától 2019.
szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
• a Mihalik Sándor utca Mária Terézia u. és Kossuth Lajos
utca közötti szakaszán 2019. augusztus 30-án 10:00 órától 2019. szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
• a Játék utcán (Mihalik Sándor utca – Városház tér közötti
szakasz) 2019. augusztus 30-án 12:00 órától 2019. szeptember 2-án 12:00 óráig

• a Leányka utca páratlan oldali szélső forgalmi sávja
a Törley tér és a Savoyai Jenő tér között 2019. augusztus 29-én 17:00 órától 2019. augusztus 30-án 12:00
óráig
• a Savoyai Jenő tér 2019. augusztus 30-án 12:00 órától 2019. szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
• a Magdolna utca teljes szakasza 2019. augusztus
30-án 12:00 órától 2019. szeptember 2-án hajnali 4:00
óráig
• a Kossuth Lajos utca 2019. augusztus 30-éán 12:00
órától 2019. szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
• a Donszky Árpád utcai parkoló 2019. augusztus 30án 12:00 órától 2019. szeptember 2-án hajnali 4:00
óráig
• a Mihalik Sándor utca (Posta épülete és a Piactér
közötti szakasza) 2019. augusztus 30-án 19:00 órától
2019. szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig (kivéve: BKK)
• a Mihalik Sándor utca Mária Terézia u. és Kossuth
Lajos utca közötti szakasza 2019. augusztus 30-án
12:00 órától 2019. szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
(kivéve: BKK)
• a Szent István tér és a Szieszta Pont közötti útszakasz (Játék utca – Mária Terézia utca közötti szakasz)
2019. augusztus 30-án 19:00 órától 2019. szeptember
2-án hajnali 4:00 óráig
• Városház tér (kivéve a Polgármesteri Hivatal előtti
útszakasz) 2019. augusztus 30-án 12:00 órától 2019.
szeptember 2-án 12:00 óráig

SZAKASZOSAN ÉS IDŐSZAKOSAN
LEZÁRÁSRA KERÜLŐ ÚTVONALAK:
• a Nagytétényi út szélső forgalmi sávja - a Nagytétényi
út 24-26. és a Tóth József utca közötti szakasza - 2019.
augusztus 31-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 2019. augusztus 30-án 12:00 órától 2019.
szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
• az Anna utca – Törley tér és Savoyai Jenő tér – közötti szakaszán 2019. augusztus 30-án 12:00 órától 2019.
szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig,

VÁLTOZÁS:
VÁLTAKOZÓ IRÁNYÚ FORGALOM:
• a Kölcsey utcában 2019. augusztus 30-án 8:00 órától
2019. szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
Kérjük, hogy az ideiglenes forgalmirend-változások
miatt fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek Budafok belvárosában.

budafokiborfesztival.hu | Fb.com/budafokiborfesztival
A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! LAPZÁRTA: 2019. augusztus 23.
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Elsősegély

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 500 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:
2019. augusztus 31. szombat: Törley Pincészet, Seybold-Garab Pince | Piactér | Fröccs terasz, Lics Pincészet | Soós István Borászati Szakközépiskola | Záborszky Pincészet, Budafok Borváros | AQB Open House | Várszegi Pincészet, Katona Borház | Barlanglakás | Garamvári
Szőlőbirtok, Szent István Korona Pince, Kultikum | Fröccs terasz, Lics Pincészet | Piactér | Törley Pincészet, Seybold-Garab Pince
2019. szeptember 1. vasárnap: Törley Pincészet, Seybold-Garab Pince | Piactér | Fröccs terasz, Lics Pincészet | Soós István Borászati Szakközépiskola | Záborszky Pincészet, Budafok Borváros, (Kultikum) | Barlanglakás | Fröccs terasz, Lics Pincészet | Piactér | Törley Pincészet,
Seybold-Garab Pince

1 Törley Pezsgőpincészet Anna utca 5-7.
2 Bor udvar Oroszlános udvar, Leányka utca 1/b.
3 Pezsgő tér Savoyai Jenő tér
4 Szent István téri mesepark és hagyományőrző fa játszóház
5 Szőlőskert Gyereksátor Knoll József utca – Plébánia u.
6 BORLIGET | 30-AS PONT Városház tér
7 Piactér Budafoki Szomszédok Piaca, Játék u. 8
8 Művész utca Magdolna utca
9 Seybold-Garab Pincészet Péter Pál utca 39.
10 Bornegyed.hu | Médiaudvar 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 Rózsakert Baptista Közösség – családi programok Donszky Árpád utca
16 OTP-Kézenfogva Alapítvány kamion Donszky Árpád utca
17 Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola Kossuth Lajos utca 83.
18 Záborszky Pincészet – Budafok Borváros Nagytétényi út 24-26.
19 Kultikum - Artér Művészeti Egyesület kiállítás Sörház u. 3.
20 Szent István Korona Pince Sörház u. 18
21 Garamvári Szőlőbirtok Sörház utca 20.
22 Haggenmacher Udvar - Art Quarter Budapest Nagytétényi út 48-50.
23 Várszegi Pincészet Nagytétényi út 70.
24 Katona Borház Borkő utca 10.
25 Barlanglakás emlékmúzeum Veréb u. 4
26 Kemendy Tradicionális Pezsgőműhely Elza u. 27
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