
Villány-Siklósi Borút Egyesület 
Hírlevél 2011. június 09.  

 

Áldott szép Pünkösd közeleg! 
2011. június 10-13. 

 
 
Ilyenkor meg kell állni egy pillanatra, a nyári munkák előtt ünnepelni kell!  
Erre szolgál a pünkösdi szentlélek kiáradása, a húsvét utáni ötvenedik nap. 
 
Pünkösd napjára minden felébred. Ember és állat párt keres, nedvektől duzzadnak a 
levelek, növekszik, zsong az élet. 
 
Töltse fel lelkünket az ünnep úgy, mint ahogy megtelnek a Palkonyai Pünkösdi 
Nyitott Pincékben a borospoharak. 
 
Ha péntek, akkor Villány!  
Ha szombat, akkor Siklós!  
Ha vasárnap, akkor Palkonya és Borbál Villányban, a Polgár Bortrezorban! 
 
Ennél szebb, piros Pünkösd nincs is! 

 
További híreink: 
 
A palkonyai Hárságyi borok a Velencei Biennálén>>>  

 

Pünkösdi rendezvények a Villányi borvidéken 
 

 

„Ha péntek, akkor Villány” - 2011/I. 

http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/punkosd?utm_source=hirlevel-20110607punkosd&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/226-puenkoesdi-nyitott-pincek-palkonyan?utm_source=hirlevel-20110607palkonyai-punkosdi-nyitott-pincek&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/226-puenkoesdi-nyitott-pincek-palkonyan?utm_source=hirlevel-20110607palkonyai-punkosdi-nyitott-pincek&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/228-harsagyi-borok-velencebenutm_source=hirlevel-20110607harsagyi-bienale&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/228-harsagyi-borok-velencebenutm_source=hirlevel-20110607harsagyi-bienale&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/284_ha-pentek-akkor-villany?utm_source=hirlevel-20110709ha-pentek-akkor-villany&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel


Villány 2011. június 10.  

Szabadtéri rendezvénysorozat Villányban. Sztárvendég: Demjén Ferenc!  

 

 
 

 

Végen van Fesztivál 2011 

Siklós 2011. június 10-11.  

Rock-fesztivál a Siklósi Várkertben.  

 

 
 

 

Magyarok Vására Siklóson 

Siklós 2011. június 11.  

Vedd és vidd a hazait! Kis- és őstermelői termékek, kézműves portékák a siklósi Tenkes Lovastanyán!  

 

 
 

 

Pünkösi programok a Siklósi Fürdőben 

Siklós 2011. június 11-13.  

Különleges szaunázási módok, csúszdaverseny, családbarát és kulturális programok a siklósi thermál 
fürdőben.  

 

 
 

http://villanyiborvidek.hu/hu/telepulesek/villany?utm_source=hirlevel-20110609villany&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/285_vegen-van-fesztival-2011?utm_source=hirlevel-20110609vegen-van&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/telepulesek/siklos?utm_source=hirlevel-20110609siklos&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/281_magyarok-vasara-sikloson?utm_source=hirlevel-20110609magyarok-vasara&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/telepulesek/siklos?utm_source=hirlevel-20110609siklos&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/289_punkosi-programok-a-siklosi-furdoben?utm_source=hirlevel-20110609punkosd-a-siklosi-furdoben&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/telepulesek/siklos?utm_source=hirlevel-20110609siklos&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel


 

Pünkösdi Borbál a Polgár Bortrezorban 

Villány 2010. június 12.  

Borkirály és borkirálynő választás, fenséges ételek és kiváló borok várják pünkösd vasárnapján, a 
villányi Polgár Bortrezorban.  

 

 
 

 

XVII. Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincék 

Palkonya 2011. június 12.  

Kulturális borkóstoló ünnep, Palkonya műemlék pincéiben és az egész faluban.  

 

 

Szolgáltató ajánló 

 

Agancsos Pincészet 
Villány, Baross Gábor u.48.  

A több mint 20 éves múlttal rendelkező Agancsos Pincészet a villányi történelmi pincesor egyik 
legszebb épületében várja vendégeit kitűnő borokkal, finom ételekkel, barátságos 
kiszolgálással.  

A hírlevelet a korábban Ön által megadott preferenciák alapján küldjük Önnek. Hírlevél 
olvasása online. Amennyiben nem kíván a jövőben Villányi Borvidék hírlevelet kapni, kérjük 
kattintson ide!  

Copyright 2010 © Villány-Siklósi Borút Egyesület 7773 Villány, Deák F. u. 22. 
Telefon: +36 72/492-181 E-mail: info@borut.hu  

 
 

http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/282_punkosdi-borbal-2011?utm_source=hirlevel-20110609punkosdi-borbal&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/telepulesek/villany?utm_source=hirlevel-20110609villany&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/34_xvii-palkonyai-punkosdi-nyitott-pincek?utm_source=hirlevel-20110609punkosdi-nyitott-pincek&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/telepulesek/palkonya?utm_source=hirlevel-20110609palkonya&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/pince/agancsos-pinceszet?utm_source=hirlevel-20110609agancsos&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/index.php?option=com_acymailing&gtask=archive&task=view&mailid=107&key=5cc043a4cd4ca425f12567c5da19e362&Itemid=137
http://villanyiborvidek.hu/index.php?option=com_acymailing&gtask=user&task=unsub&mailid=107&subid=3078&key=56af6d22d18e9619bc084f96397ea6a8&Itemid=137
mailto:info@borut.hu

