HÁZIREND
Szeretettel köszöntjük a
11. Kőszeghegyaljai Nyitott Pince Napon!
Célunk, hogy mindenki a lehető legkellemesebben érezze magát, ezért pár pontban összefoglaltuk
a legfontosabb tudnivalókat.
A rendezvény fő célja, hogy a kőszeghegyaljai borkultúrát ápolja és fenntartsa. Kőszeg és környékén a
szőlőtermesztésnek, borkészítésnek évszázados hagyománya van. A Nyitott Pince Nap a borászattal
foglalkozó családoknak egy kiváló lehetőség, hogy ott tudják bemutatni boraikat, ahol készülnek.
A rendezvény szervezője: Simonka Laura EV, 9685 Szemenye, Hunyadi u. 6. Adószám: 68901358-2-38
Közlekedés: egyénileg vagy szerződéses busszal, továbbá traktoros kisvonattal (Dottó)
A rendezvény honlapja: www.koszegibor.hu
Kapcsolat: Mándli Dóra koszegibor@gmail.com +36305321598
Túratáv: kb 4 km
KIÁLLÍTÓ PINCÉK:
Malomporta - Bozsok (Cák)
Jagodics Pince - Kőszeg (Cák)
Mándli Borház - Cák-Csempeszkopács (Cák)
Stefanich Pincészet - Cák (Cák)

Frank Borászat - Bozsok (Pogányok)
Alasz Pince – Kőszeg (Pogányok)
Tóth Pincészet – Kőszeg (Pogányok)
Kampits Családi Pince - Kőszeg (Pogányok)

JEGY/KÓSTOLÓCSOMAG
Jegyvételre a 10:00 órakor tartandó megnyitó után 10:15 órától 17:00 óráig van lehetőség. A minél gyorsabb
kiszolgálás érdekében kérjük, hogy pontos összeggel készüljön. A helyszínen csak a készpénzzel történő fizetés
elfogadott.
FONTOS! A regisztráció nem jelent biztos bejutást a rendezvényre, csak az 500 Ft kedvezményre jogosít fel
a regisztráció után e-mailben megkapott voucher bemutatása (kinyomtatva/telefonon bemutatva) és név+email cím ellenében. Jegyek korlátozott számban állnak rendelkezésre, hogy egy kényelmes, biztonságos
bortúrán vehessen részt. A jegykiadás érkezési sorrendben történik, ezért javasoljuk a mielőbbi jegyvásárlást.
A jegy ára regisztrációval: 3000 Ft/fő
A jegy ára regisztráció nélkül: 3500 Ft/fő
A kóstolótömbben 16 db kóstolójegy található, mely pincénként 2x1 dl bor fogyasztására jogosít fel. A
borászatok csak a saját nevükkel ellátott jegyeket fogadhatják el. Palackozott borok megvásárlására minden
pincénél lehetőség van. 18 éven aluliakat szeszes itallal nem szolgálunk ki. A személyzet a kiszolgálást
megtagadhatja.
A regisztrációval elfogadta, hogy a jövőben tájékoztatókat küldhessünk a www.koszegibor.hu oldalon
megjelenő programokról. Adatait harmadik fél számára nem adjuk tovább.

NYITVA TARTÁS
A jegyvásárlás során megváltott kóstolójegyek borra váltási ideje 10:15 - 18:00 óra. 18:00 óra után nem
áll módunkban elfogadni a kóstolójegyeket. Természetesen ezután is van lehetőség borok kóstolására az
utolsó busz indulásáig, a pincék egyéni árszabása alapján.
A rendezvény ideje alatt (10:00-17:00) a Cák Község Önkormányzata jóvoltából a Cáki Műemléki Pincesor
ingyenesen látogatható.
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KÖZLEKEDÉS
A helyszín és Kőszeg közötti közlekedést az ingyenes autóbuszjárat könnyíti meg, melynek
menetrendjéről honlapunkon tájékozódhat. A busz telítettségéért és az esetleges utas lemaradásért
felelősséget nem tudunk vállalni. A busz első járata csak Kőszeg vasútállomás és Cák, a második járat pedig
kizárólag Kőszeg, buszpályaudvar és Pogányok bejárata megállókat érinti.
Idén lehetőség van kisvonattal is utazni, mely a Pogányokig közlekedik, ott visszafordul Kőszegre.
A Dottora jegy a járművön váltandó, a viteldíj irányonként 500 Ft. A menetrendről honlapunkon tájékozódhat. A
kisvonat (Dottó) üzemeltetését nem a szervező végzi, a változás jogát a szolgáltató fenntartja.
A túra során a táblával kijelölt útvonalon kell közlekedni. Az útvonalat magánterületek is övezik, amikre a
belépés engedély nélkül tilos. Kérjük, környezetünk megóvása érdekében ügyeljen a tisztaságra. A tájékozódást
a kóstolócsomagban kapott térkép segíti.

ÉTKEZÉS
Étkezési lehetőség a pincéknél nincs, de a térképen jelölt 4 ponton a szemenyei Gulyás Csárda büféket biztosít,
melyek egyéni árak szerint dolgoznak. A büfékben gulyás, szendvics, zsíros kenyér, üdítő kapható. A Cáki
Műemléki Pincesoron langalló vásárolható. Útközben, a térképen jelölt ponton borkorcsolya is beszerezhető.

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓ
Az esemény természetbarát, így megkérünk minden résztevőt, hogy fokozottan ügyeljen a
környezetre, és használja a kihelyezett szemeteseket, a kijelölt útvonalon közlekedjen és tartsa be a viselkedési
normákat. A pincéknél kérjük, keresse a dohányzásra kijelölt helyet. Kérjük, ügyeljen a toalettek tisztaságára.
Az üvegpohár elvesztése, ill. törése esetén a poharat nem tudjuk pótolni, ezért kérjük fokozottan
ügyeljen rá.
Az elhagyott értékekért felelősséget nem vállalunk. A talált tárgyakat az információs pontokon kérjük leadni. A
talált tárgyak fényképét a rendezvény után feltöltjük a Facebook eseményoldalra, kérjük ott érdeklődjenek.
Ajánlott a túraruházat és túrabakancs, és érdemes felkészülni az időjárás bármi nemű változására. Jegyek
visszaváltására nincs lehetőség.
A rendezvény kutyabarát, de a buszon való szállítását nem tudjuk garantálni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Nyitott Pince Nap sajtónyilvános esemény, így a rendezvény területén fényképés/vagy videofelvételek készülhetnek, amelyek a médiában megjelenhetnek. A szervezők is készítenek
fotódokumentációt a rendezvényről, amelyet saját kommunikációs csatornáikon közzétehetnek, illetve
sajtóközleményeikben
esetenként
felhasználhatnak.
Amennyiben valamely általuk készített fotót vagy videót sértőnek találja, vagy azok felhasználása ellen
kifogással élne, panaszt tenne, úgy ezt Mándli Dóránál, az info@koszegibor.hu e-mail címen teheti meg.
Tisztelettel kérjük a fenti információ figyelembevételét!

Kellemes napot és jó borozgatást kíván a szervező és a kőszegi borászok!
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