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Hírlevél 2011. szeptember 08.  

 

Alkalomra csak Villányi bort! 
2011. szeptember 

 
 
Ezen a hétvégén a villányi borászok és konyhaművészek is „beveszik” a Budai 
Várat, majd a szüret folytatódik és vele a jó hangulatú és szíves vendéglátás a Villányi 
borvidéken.  
Alig két hét múlva a zene fellegvárában, a pécsi Kodály Központban szólalnak meg a 
prémium borok is, majd csak egy hetet kell aludni, hogy a nagyhírű Villányi 
Vörösborfesztiválon múlathassunk egyet.  
Közben, hogy nehogy villányi nélkül legyen a magyar mezőgazdaság, két szakkiállításon 
is részt veszünk.  
Aki itt van vendégségben, az haza se menjen! Sőt drukkoljon, hogy jól sikerüljön a szüret 
és minden cseppjét élvezze velünk a munkás hétköznapoknak és nagy ünnepeknek! 
 
 
Híreink: 
 
 
Villányi gasztronómia a Budavári Borfesztiválon>>> 
 
Lezárult a nyereményjáték az Első Villányi Bormustra belépőjegyeiért>>> 

 

Aktuális rendezvények 
 

 

Első Villányi Prémium Bormustra a Pécsi Kodály Központban 

http://villanyiborvidek.hu/hu/programok?utm_source=hirlevel-20110908-programok&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/333_elso-villanyi-premium-bormustra-a-pecsi-kodaly-kozpontban?utm_source=hirlevel-20110902-elso-villanyi-premium-bormustra&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/333_elso-villanyi-premium-bormustra-a-pecsi-kodaly-kozpontban?utm_source=hirlevel-20110902-elso-villanyi-premium-bormustra&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://www.jegymester.hu/hun/Production/380258/Villanyi-Premium-Bormustra?utm_source=hirlevel-20110902-elso-villanyi-premium-bormustra-jegyvasarlas&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://www.jegymester.hu/hun/Production/380258/Villanyi-Premium-Bormustra?utm_source=hirlevel-20110902-elso-villanyi-premium-bormustra-jegyvasarlas&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/243-villanyi-gasztonomia-a-budai-varban?utm_source=hirlevel-20110908villany-gasztronomia-a-budai-varban&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/243-villanyi-gasztonomia-a-budai-varban?utm_source=hirlevel-20110908villany-gasztronomia-a-budai-varban&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/244-lezarult-a-nyeremenyjatek-a-villanyi-premium-bormustra-belepjegyeiert?utm_source=hirlevel-20110908nyeremenyjatek-lezarult-bormustra&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/244-lezarult-a-nyeremenyjatek-a-villanyi-premium-bormustra-belepjegyeiert?utm_source=hirlevel-20110908nyeremenyjatek-lezarult-bormustra&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/333_elso-villanyi-premium-bormustra-a-pecsi-kodaly-kozpontban?utm_source=hirlevel-20110908villanyi-premium%20bormustra&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel


Pécs 2011. szeptember 24.  

19 pincészet, 19 prémium bor, 170 bordalnok a Pécsi Kodályközpontban.  

 

 
 

 

Villányi Vörösborfesztivál 2011 

Villány 2011. szeptember 30. - október 02.  

Szüreti felvonulás és borkóstolók, három napos kulturális fesztivál Villányban.  

 

 
 

 

Détár Enikő Musical estje a Bock teraszon 

Villány 2011. szeptember 16.  

Különleges borvacsora mellett élvezhetik a legismertebb musical dalokat, sanzonokat Détár Enikő 
előadásában.  

 

 
 

 

Vadásznap a Tenkes Csárdában 

Csarnóta 2011. szeptember 17.  

Jaguar találkozó, vadászati bemutatók, kiállítás, terepjáró tesztvezetés és bemutató, kirakodó vásár, 
bor- és pálinkakóstoló, műsoros vacsora est.  

 

 
 

http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/333_elso-villanyi-premium-bormustra-a-pecsi-kodaly-kozpontban?utm_source=hirlevel-20110908villanyi-premium%20bormustra&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/36_villanyi-vorosborfesztival?utm_source=hirlevel-20110908villanyi-vorosborfesztival&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/telepulesek/villany?utm_source=hirlevel-20110902villany&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/336_detar-eniko-musical-estje-a-bock-teraszon?utm_source=hirlevel-20110908detar-eniko-a-bock-pinceben&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/telepulesek/villany?utm_source=hirlevel-20110908villany&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/337_vadasznap-a-tenkes-csardaban?utm_source=hirlevel-20110908vadasznap-a-tenkes-csardaban&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/telepulesek/csarnota?utm_source=hirlevel-20110908csarnota&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel


 

XV. Európai Bordalfesztivál 

Villányi borvdék és Pécs 2011. szeptember 23-25.  

Európa számos országából érkező férfikarok bordalokat énekelnek Pécsett és a Villányi borvidéken: 
pincekoncertek, bordalgála, bormustra.  

 

 
 

 

Maul Buliszüret Villányban 

Villány 2011. szeptember 17.  

Ebéd után szüreti játékokkal és vacsorával várja vendégeit a Maul Pincészet.  

 
 

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/321_xv-europai-bordalfesztival-es-villanyi-premium-bormustra?utm_source=hirlevel-20110908-xv-europai-bordalfesztival&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/villanyi-borvidek?utm_source=hirlevel-20110908villanyi-borvidek&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/327_maul-buliszuret-villanyban?utm_source=hirlevel-20110908maul-buliszuret-villanyban&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/telepulesek/villany?utm_source=hirlevel-20110908villany&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/index.php?option=com_acymailing&gtask=archive&task=view&mailid=119&key=f31fe8ca5e75771232d003246639bbf5&Itemid=137
http://villanyiborvidek.hu/index.php?option=com_acymailing&gtask=user&task=unsub&mailid=119&subid=3078&key=56af6d22d18e9619bc084f96397ea6a8&Itemid=137
mailto:info@borut.hu

