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Monor
megközelíthetősége

Budapest
Liszt Ferenc Repülőtér

Vecsés

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa.
Az Európai Unió és Magyarország támogatásával.

Üllő

Pincefalu

Monor
Budapest (Ferihegy)
– 4-es főút – Monor (20 min.)
Budapest (Népliget)
– Vecsés – Üllő – Monor (50 min.)
Budapest (Nyugati pu.)
– Ferihegy – Monor (35 min.)
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Már most írja be naptárába a június 9-10-i idopontot!
Legyen részese családjával,
óó
barátaival az elso
óó Monori Pincefalu – Borvidékek Hétvégéje – Fesztiválnak!
A Monori Pincefalu Budapest közvetlen szomszédságában, a Gödöllői-dombság déli peremén helyezkedik el. Az elmúlt évek civil és önkormányzati összefogásának eredményeként, valamint a kiváló helyi
borokat kínáló vendégváró pincéknek köszönhetően a Monori Pincefalu egyre szebb arcát mutatja, megújuló présházakkal, szőlőültetvényekkel.
A Monor Környéki Strázsa Borrend célja nem csak a helyi, de az
országos borkultúra népszerűsítése is. E cél mentén fogalmazódott
meg az első Borvidékek Hétvégéje rendezvény alapötlete is.
A Borvidékek Hétvégéje igazi különlegesség lesz a borszerető közönség számára! Egyedülálló módon, autentikus pincefalu környezetben
hozza össze mind a 22 magyar borvidéket és a bort szerető embereket. Mindezt az ország közepén, Budapest közvetlen szomszédságában.
A Fesztivált a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége szakmai támogatásával valósul meg.

Ízelítő a fesztivál programjából:
Június 9-én 10 órai kezdettel nyitó rendezvényként a borrendek
felvonulására kerül sor, Monor belvárosában. Az ünnepi
díszöltözetben pompázó mintegy 150-200 fős borrendi menetet
fúvószenekar kíséri.
A felvonulást követően a Pincefaluban nagyszabású rendezvénysorozat veszi kezdetét. Két napon át a látogatókat utcazenészek, autentikus zenei műsorok, néptánc bemutatók, vetélkedők,
esti koncert és tűzijáték várja.
A színes programok mellett kirakodóvásár, ugrálóvár, kézműves
foglalkozás is jó szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak.
Mindeközben az ország legjobb borait kóstolhatják meg, a finom,
borokhoz társítható házias ételsorokról pedig a térség legjobb éttermei
gondoskodnak.
Június 10-én a pincefaluban, az igen látványos Második Meghívásos
Fogathajtó Versenyre is sor kerül.

Monori pincefalu - ahol minden jól esik!
A programmal kapcsolatosan további információkat és folyamatosan bővülő tartalmat az alábbi honlapon talál: www.borvidekekhetvegeje.hu
Amennyiben kérdése van akkor kérjük írjon az info@borvidekekhetvegeje.hu e-mail címre.

