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Budapest

Monor
megközelíthetősége
How to reach
Monor?
Ferihegy Airport

Vecsés
Üllő

Monor
További információ:
www.legyennekedispinced.hu
info@legyennekedispinced.hu

Budapest (Ferihegy)
– 4-es főút – Monor (20 min.)
Budapest (Népliget)
– Vecsés – Üllő – Monor (50 min.)
Budapest (Nyugati pu.)
– Ferihegy – Monor (35 min.)

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa.
Az Európai Unió és Magyarország támogatásával.
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A Monori Pincefalu, Budapest
közvetlen szomszédságában,
a Gödöllői-dombság déli peremének Strázsahegyként hívott részén található. A Kunsági borvidékhez tartozó területen a szőlőművelés és borászat több
évszázados hagyománnyal bír,
még ma is tartja magát a mondás, miszerint „nem is lehet igazi
monori az, akinek nincsen
pincéje a Hegyen”… Az elmúlt
évek civil és önkormányzati
összefogásának eredményeként,
valamint a kiváló helyi borokat
kínáló varázslatos vendégváró
pincéknek köszönhetően a Strázsahegy egyre szebb arcát mutatja. Megújuló présházakkal,
szőlőültetvényekkel találkozunk,
új rendezvények születnek, és
hangulatos sétára, túrázásra
csábít az ország első borászati
tanösvénye is.
A mintegy 180 hektár területen
elnyúló Monori Pincefalu országos összevetésben is egyedülálló, jelentős épített értéket is
képvisel.
A pincefalu jövője a pince- és
szőlőtulajdonosok kezében van!
Ezért is deklarált célja a Monori
Borút
Egyesületnek,
hogy
egyetlen présház se váljék az
enyészeté, ugyanakkor mind

MONORI PINCEFALU

Kedved telik benne!

többen leljék örömüket a saját
pincében való borászkodásban,
családi és baráti együttlétekben.
Országosan is példaértékű
módon, 2011-ben elkészítettük
a Monori Pincefalu ingatlan kataszterét. A felmérés többek között
megállapította, hogy a Monori
Pincefaluban található 1504 db
építményből 605 db eredeti
állapotában megőrzött, vagy
részben átalakított, de jelen
formájában is épített értéket
képviselő présház, további 202
db pedig szintén szép, tájba illő
pinceépület.
Az adatbázis alapján ma már
naprakész és részletes ismeretekkel rendelkezünk valamennyi
présházról és szőlőterületről,
közvetlen információkkal tudjuk
segíteni a leendő pincetulajdonosokat!
Informálódjon honlapunkon és látogasson el hozzánk!
Tegyen egy sétát, térjen be a
vendégváró pincék egyikébe, és
legyen a vendégünk egy pohár
borra! Ha már Önt is elvarázsolta a Monori Pincefalu, kérje
segítségünket álmai pincéjének megtalálásához.
Mi segítjük Önt az első
lépéstől egészen a saját borának elkészítéséig, és annak
gondozásáig.

