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Variációk Vincére 
2012. január 21. 

 
A szőlő védőszentek közül január 22-én Szent Vince nyitja a sort. Az év első boros 
ünnepét sok baranyai borász máig életben tartotta, de a Vince-naphoz kötődő régi 
hagyományokat a vendégekkel együtt először a Vylyan Pincészet elevenítette fel 2008-
ban. 
2012-ben már tíz pincészettel áldomásozhatnak a vendégek! Vincéé az egész 
hétvége, gazdag programlehetőség várja az ünneplőket a borvidék lankáin, a Tenkes 
hegytől a Szársomlyó nyugati oldaláig. 
 
A pincejárás, lépésről-lépésre, 2012.01.21-én: 
 
9.30-11.00 között Villányban: Vince nap - Pincenap, hordómustra Gere Attilánál 
11.30-13.30 között a Tenkes-hegyen és Siklóson (egy időben): Vince Artúr reggeli 
borkóstoló ünnep a Janus Borházban és Vince-napi reggeli cigányzenével a Joó 
Pincében 
14.00-16.30 között Kisharsányban: Vince napi „szertartások” a Vylyan szőlőben, 
Szélkiáltó koncerttel. 
17.00-18.30 között Nagyharsányban: Vince napi hordógurítás és pincelátogatás Gere 
Tamás és Zsolt Pincészetében. 
20.00-tól Villányban (egy időben): 
- Vince napi vacsora, harmonikaszóval a Blum Borozóban 
- Vince napi vacsora és élőzene a Bock Pincészetnél 
- Vince-napi zenés, degusztációs vacsoraest a Mandula Étteremben 
- Vince-napi Jazz-borvacsora a Matias Borozóban 
- Vacsora a Polgár Bortrezor pincében, zenei kísérettel 
- Vince bőségtál és borkóstoló a Wunderlich Látványpincében 
 
A programokra előzetes jelentkezés szükséges: info@borut.hu. 
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Pincéről Pincére - Variációk Vincére>>> 
 
Kísérő rendezvény péntektől vasárnapig:  
Vincéző Pincenéző>>> 
 
 
VINCENYERŐ RÍMKERESŐ 
Nyereményjáték, most nem csak egy klikk, hanem egy picurka kreativitás is kell! 
Ha jól rímelsz Vincére, Tiéd az egész hétvége! Részletek itt>>> 
 
 
További híreink: 
 
Síelés Villányi borokkal>>> 
 
Német elismerés a villányi borásznak>>>  

 

Aktuális rendezvények 

 

Pincéről Pincére - Variációk Vincére 2012 

Villányi borvidék 2012. január 21.  

Villányi borvidéket átölelő Vince-napi pincejárás. Idén először öt település tizenegy helyszíne ad 
rengeteg variációs lehetőséget minden borkedvelőnek! 
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Vincéző Pincenéző 

Villányi borvidék 2012. január 20-22.  

Egész hétvégén garantált kóstolóajánlatok 1.500,-Ft-ért, tíz pincészetnél. 

 

 
 

 

Bach és improvizáció a Siklósi Várban 

Siklós 2012. január 06.  

Gazda Bence, a Budapest Klezmer Band kiváló hegedűsének és barátainak hangversenye a 
Várkápolnában.  

 

 

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!  
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