
Villány-Siklósi Borút Egyesület 
Hírlevél 2011. december 14.  

 

Meghitt készületben Villány 
2011. december 14. 

 
 
Szunnyadó táj, elcsendesedő munkahelyek, mézeskalács illatú konyhák és várakozó 
gyermekek jelzik, hogy közeleg a Karácsony. Előkerül a suba, a kucsma, a nagypapa 
pásztorbotja, az énekeskönyv, és a betlehemes játékok dallama. 
 

A fehér Karácsony reménye, az ujjá születő, fénylő 
Jézus bíztató ereje kell most, nagyon! 
 
Jó ilyenkor megállni és a pattogó tűz mellett egy nagy, talpas pohárban 
megforgatni kedvenc villányi borunkat. Lassan belekóstolni, és ünnepelni… 
 
Várjuk a havat, várjuk a jeget és a hosszabbodó nappalokkal, az első olvasztó 
napsugarat Vince napján. 
 
Ajándékozzon Vince napi élményt szeretteinek! 

http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/advent?utm_source=hirlevel-20111214advent&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/403_pincerol-pincere---variaciok-vincere-2012pincerol-pincere-variaciok-vincere?utm_source=hirlevel-20111214&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel


 
Pincéről Pincére - Variációk Vincére>>> 
 
További híreink: 
 
Magyar szüret, Villányi borokkal Berlinben>>> 
 

 
 

Aktuális rendezvények 
 

 

Adventi programok a Villányi borvidéken 

Villányi borvidék 2011. december 23-ig  

Adventi kis- és nagyvásár, zenés hétvégék, gyermek programok, forralt bor!  

 

 

Szilveszteri programok a Villányi borvidéken 

Villányi borvidék 2011. december 29 - január 02.  

Szállás- és programajánlatok, mulatságok, vacsorák az év utolsó napjaira.  

 

Szilveszterezzen a Polgár Pincészetben 

 

Polgár Pince és Panzió 
Villány, Hunyadi János u. 19. - december 31.  

Hatfogásos vacsorával, az ételekhez illő borokkal, retro disco-val, Polgár Pezsgővel és öt féle bor 
korlátlan fogyasztásával várja vendégeit szilveszterkor a Polgár Pincészet és Panzió. 
 

Szilveszteri ajánlat>>>. 

http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/403_pincerol-pincere---variaciok-vincere-2012pincerol-pincere-variaciok-vincere?utm_source=hirlevel-20111214&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/264-magyar-szueret-berlinben?utm_source=hirlevel-20111214magyar-szuret&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/264-magyar-szueret-berlinben?utm_source=hirlevel-20111214magyar-szuret&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/264-magyar-szueret-berlinben?utm_source=hirlevel-20111214magyar-szuret&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/advent?utm_source=hirlevel-20111214advent&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/villanyi-borvidek?utm_source=hirlevel-20111214villanyi-borvidek&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/szilveszter?utm_source=hirlevel-20111214szilveszer&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/villanyi-borvidek?utm_source=hirlevel-20111214villanyi-borvidek&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/pince/polgar-pince-es-panzio?utm_source=hirlevel-20111214polgar-pince&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/378_sokac-bal-a-tenkes-csardaban?utm_source=hirlevel-20111110sokac-bal&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/378_sokac-bal-a-tenkes-csardaban?utm_source=hirlevel-20111110sokac-bal&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/378_sokac-bal-a-tenkes-csardaban?utm_source=hirlevel-20111110sokac-bal&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/378_sokac-bal-a-tenkes-csardaban?utm_source=hirlevel-20111110sokac-bal&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/250-a-bogyole-uj-ruhaja-?utm_source=hirlevel-20111014vylyan-bogyole&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://www.facebook.com/event.php?eid=140024712772014


 

Téli csomagajánlat a Blum Pincészetnél 

 

Blum Pince-Borozó és Vendégház 
Villány, Baross Gábor u. 103. - február 28-ig  

Jöjjön el Villányba, és vigyen színt a téli hétköznapok hangulatába!  
Minimum 2 éjszaka szállás, félpanzióval, borkóstolóval a villánykövesdi műemlék pincesoron, 
kedvezményes belépővel a Siklósi Termálfürdőbe akár 34.000,-Ft/2 éj/2 fő-től.  
 

Akciós ajánlat február 28-ig>>>. 

 

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/pince/blum-pince---borozo-vendeghaz?utm_source=hirlevel-20111214blum-borozo&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/344_marton-nap-a-polgar-bortrezorban?utm_source=hirlevel-20111110marton-nap-polgar&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/344_marton-nap-a-polgar-bortrezorban?utm_source=hirlevel-20111110marton-nap-polgar&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/344_marton-nap-a-polgar-bortrezorban?utm_source=hirlevel-20111110marton-nap-polgar&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/344_marton-nap-a-polgar-bortrezorban?utm_source=hirlevel-20111110marton-nap-polgar&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/kiemelt-hirek/250-a-bogyole-uj-ruhaja-?utm_source=hirlevel-20111014vylyan-bogyole&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel
http://villanyiborvidek.hu/index.php?option=com_acymailing&gtask=archive&task=view&mailid=131&key=8a1c93f982d3ae07088bf42d19961739&Itemid=137
http://villanyiborvidek.hu/index.php?option=com_acymailing&gtask=user&task=unsub&mailid=131&subid=3078&key=56af6d22d18e9619bc084f96397ea6a8&Itemid=137
mailto:info@borut.hu

