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2008. mÃ¡jus 10-11-12. PÃ¼nkÃ¶sdAz elmÃºlt mÃ¡sfÃ©l Ã©vtizedben a bor MagyarorszÃ¡gon divattÃ¡ vÃ¡lt. A hÃ-res borokban
az Ã©rtÃµk tÃ¶bbet lÃ¡tnak a kellemes Ã-zÃ» nedÃ»nÃ©l, mintegy szimbolikus jelentÃ©st tulajdonÃ-tanak annak, egy magasab
Ã©letnÃ-vÃ³val kapcsoljÃ¡k Ã¶ssze. A borgasztronÃ³mia kÃ¼lfÃ¶ldÃ¶n vezetÃµ helyet foglal el a rendszeresen tÃºrÃ¡zÃ³k
programjaiban, nÃ¡lunk viszont - a nÃ©hÃ¡ny helyen tapasztalhatÃ³ kivÃ©teltÃµl eltekintve - mindez mÃ©g esetleges Ã©s csak
szÃ»k kÃ¶rt Ã©rint. Ennek egyik oka az informÃ¡ciÃ³k Ã©s a megfelelÃµ alkalmak hiÃ¡nya, ahol a bort kÃ©szÃ-tÃµk Ã©s a bort
fogyasztÃ³k, a borkultÃºra Ã©rtÃ©keit megismerni vÃ¡gyÃ³k talÃ¡lkozhatnak. Erre szolgÃ¡lnak a kÃ¼lÃ¶nfÃ©le borfesztivÃ¡lok,
amelyek azonban nem nyÃºjtjÃ¡k azt a kÃ¶zvetlen Ã©lmÃ©nyt, amit a bor szÃ¼lÃµhelyÃ©vel valÃ³ talÃ¡lkozÃ¡s jelenthet. A
szÃµlÃµtÃ¡blÃ¡k kÃ¶zÃ¶tt megbÃºvÃ³ Ã©vszÃ¡zados pincÃ©k, a varÃ¡zslatos pincefaluk, az Ã©lÃ©nk zÃ¶ldben harsogÃ³ borvid
tÃºrÃ¡zÃ³knak kÃ¼lÃ¶nleges hangulatot kÃ-nÃ¡lnak.

A bor bizalmi termÃ©k, ezÃ©rt nagyon fontos, hogy az Ã©rdeklÃµdÃµk megismerjÃ©k a legjobb pincÃ©ket Ã©s hogy hÃ-rvivÃµ
ennek a sokak szÃ¡mÃ¡ra ismeretlen, vonzÃ³ Ãºj vilÃ¡gnak. A Nyitott Pince Napok arra szolgÃ¡l, hogy a mÃ©dia rÃ©vÃ©n
nÃ©pszerÃ»vÃ© tegye a pincelÃ¡togatÃ¡st, hogy becsÃ¡bÃ-tsa a lÃ¡togatÃ³kat a hordÃ³k vilÃ¡gÃ¡ba, azzal a nem titkolt
szÃ¡ndÃ©kkal, hogy a lÃ¡togatÃ³k kÃ©sÃµbb szÃ¡jhagyomÃ¡ny ÃºtjÃ¡n terjesszÃ©k Ã©lmÃ©nyeiket, melynek eredmÃ©nyekÃ©
Ã©rdemes pincÃ©k "bÃºcsÃºjÃ¡rÃ³" helyekkÃ© vÃ¡lhatnak.

A borturizmus nÃ©pszerÃ»sÃ-tÃ©sÃ©re alakult 2001-ben a Nyitott PincÃ©k SzÃ¶vetsÃ©g, amely a Magyar Turizmus Zrt.
tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡val immÃ¡ron harmadik alkalommal hirdeti meg PÃ¼nkÃ¶sd hÃ©tvÃ©gÃ©jÃ©n a
NYITOTT PINCE NAPOKAT.MÃ¡jus 10-11-12-Ã©n a programban rÃ©szt vevÃµ pincÃ©szetek arra vÃ¡llalkoznak, hogy
- a hÃ¡rom napbÃ³l minimum 2 napon fogadjÃ¡k az Ã©rdeklÃµdÃµket
- 9 Ã³ra Ã©s 19 Ã³ra kÃ¶zÃ¶tt nyitva tartanak,
- a gazda, vagy a borhoz Ã©rtÃµ szemÃ©lyzet fogadja a vendÃ©geket Ã©s a vendÃ©gek kedvezmÃ©nyes Ã¡ron (Ã¡ltalÃ¡nossÃ
50 %-os kedvezmÃ©nnyel) kÃ³stolhatjÃ¡k meg a pince borait Ã©s a pincÃ©nÃ©l vÃ¡sÃ¡rolt borok Ã¡rÃ¡bÃ³l is kedvezmÃ©nyt ka
A "Nyitott Pince Napok" cÃ©lja, hogy minden Ã©vben - hasonlÃ³an a "Torkos csÃ¼tÃ¶rtÃ¶k"-hÃ¶z - legyen egy kÃ¶nnyen
megjegyezhetÃµ idÃµpont (PÃ¼nkÃ¶sd), amikor a pincÃ©k lÃ¡togatÃ³kat fogadnak, s amelyre a bort kedvelÃµk bizton
szÃ¡mÃ-thatnak az orszÃ¡g egÃ©sz terÃ¼letÃ©n. Ã•gy Ã©vrÃµl-Ã©vre egyre tÃ¶bben lehetnek rÃ©szesei ennek a kellemes
idÃµtÃ¶ltÃ©snek, amely a kulinÃ¡ris Ã©lvezeteken tÃºl az ismereteket is bÃµvÃ-ti Ã©s elmÃ©lyÃ-ti a barÃ¡tsÃ¡got a bort kÃ©szÃ
fogyasztÃ³k kÃ¶zÃ¶tt.

KiadvÃ¡nyunkban borvidÃ©kenkÃ©nti csoportosÃ-tÃ¡sban tÃ¼ntetjÃ¼k fel azoknak a pincÃ©knek az adatait, amelyek
csatlakoztak a Nyitott Pince Napok rendezvÃ©nyÃ©hez Ã©s 2008. mÃ¡jus 10-11-12.-Ã©n kinyitjÃ¡k pincÃ©jÃ¼ket az Ã©rdeklÃµ
borbarÃ¡tok szÃ¡mÃ¡ra.

Â Javasoljuk, hogy a felkeresni kÃ-vÃ¡nt pincÃ©ket Ã©rkezÃ©sÃ¼krÃµl elÃµre szÃ-veskedjenek Ã©rtesÃ-teni a megadott
telefonszÃ¡mokon.
Minden kedves tÃºrÃ¡zÃ³nak kellemes idÃµtÃ¶ltÃ©st Ã©s jÃ³ kÃ³stolÃ¡st kÃ-vÃ¡nunk.Â A programban rÃ©szt vevÃµ pincÃ©szet
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