Csapatépítést, céges kirándulást tervez?
vagy csak egy maradandó napot akar barátainak szerezni?

Különleges környezetben, élmény dús programokkal várjuk Önöket a villányi Wunderlich
Bortrezor és Látványpincében.
A Wunderlich Bortrezor és Látványpince Közép-Európa egyik legnagyobb és legszebb borászati
látogató központja, ahol magas színvonalú bor-gasztronómiai élményt nyújtunk vendégeinknek. A
bor iránt érdeklődő közönség méltó helyszínen és keretek között ismerkedhet meg a borok
mellett, azok születésnek körülményeivel is. Vendégeinknek lehetőséget biztosítunk a
világszínvonalon létrehozott Wunderlich Pincészet megismerésére egy vezetett technológiai
bemutatóval.

2200 m2-en különleges hangulatú kóstolótermekkel és kitűnő étteremmel várjuk a látogatókat.
Nagyobb létszámú csoportok, akár 400 fő egyidejű fogadására is lehetőség van.

2008/2009. évre a következő programokat kínáljuk:
Az ajánlatban szereplő programelemek egyedi igény szerint módosíthatók, kombinálhatók.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Betekintés a Wunderlich borkészítés kulisszatitkaiba… (2 napos program)
Kalandtúra a vörösborok univerzumában… (Fél napos program)
Bor „Event” Villányban… (1 napos program)
Challenge Days – baranyai megmérettetés… (2 napos program)
Wunderlich bor-gasztronómiai szeánsz… (5 órás program)
Középkori lovagi est a Wunderlich Bortrezor és Látványpince Lovagtermében…

„A Wunderlich borkészítés kulisszatitkai…” (2 napos program)
A borászatok életében a legnagyobb ünnep a szüret, amikor az egész éven át tartó nehéz munka
gyümölcse, a szőlő a puttonyokba kerül. A szüret idején hozzánk látogató vendégeinknek lehetőség
nyílik arra, hogy a munkából és a mulatságból is bőven kivegyék a részüket.
Az attraktív programunkra min. 15 fős társaságok jelentkezését várjuk, a szüreti időszakhoz
igazodva augusztus 25. és november 01. között.
1.

nap:
- Délelőtti érkezést követően welcome ital a Látványpincében, piknik kosarak átvétele,
majd indulás a szőlőbirtokra.
- Szüretelés (csapatversennyel)
- Ebéd a piknik kosarakból a szőlőbirtokon.
- Kora délután visszatérés a Wunderlich Pincészet feldolgozó részébe, ahol a
szüretelési folyamatokban további aktív részvétel következik. (válogatás, szemezés,
stb.)
- Vezetett technológiai pinceséta
- 3 fogásos vacsora a Wunderlich Bortrezor és Látványpincében, jó idő esetén grillezés
a teraszon.

2. nap:
- Délelőtt szabadprogram.
(Fakultatív lehetőségként wellness program a szálláshelyen, vagy kirándulás a
Nagyharsányi Szoborparkba, Siklósi Vár, Máriagyűdi Kegytemplom megtekintése, Pécsi
városnézés. )
- 4 fogásos ebéd a Látványpincében.
- Délután „A borkóstolás művészete” címmel elméleti oktatás a Bortrezorban.
- Borkóstoló sommelier vezetésével.
- Játékos vetélkedő - a délután elsajátított ismeretek számadásával.
- 6 fogásos gourmet borvacsora.
- Névre szóló ajándékborok kiosztása - köszönet a szüreti folyamatokban való
közreműködésért.
„A Wunderlich borkészítés kulisszatitkai”/ 2 napos program részvételi díja:

br. 30.000,-Ft/fő

„Kalandtúra a vörösborok univerzumában” (Fél napos program)
A programcsomagot azoknak a borkedvelő Vendégeinknek ajánljuk, akik szeretnék elmélyíteni a
vörösborok világában szerzett tudásukat. A borkóstolási és borkészítési ismeretek áttekintését
követően egy anonim ún. „vak kóstolás” keretében magyar és külföldi prémium borokkal mérhetik
össze a Wundelich termékeket.

Programterv:
- A kora délutáni érkezést követően welcome ital és gourmet szendvicsfalatok
elfogyasztása a Látványpincében.
- Rövid kirándulás az egyik Wunderlich szőlőbirtokra.
(Folyadékpótlás a szőlőtőkék árnyékában: Olaszrizling 2007, Rosé 2007)
- Vezetett technológiai séta a Pincészet feldolgozó részében.
- 6 fogásos különleges borvacsora borbemutatóval egybekötve – létszámtól függően - a
Lovagteremben vagy a Kazamatában.
- Anonim „Vak kóstolás” más Pincészet boraival – borismereti vetélkedővel fűszerezve.
- Kötetlen beszélgetés, szivarozás a VIP szobában.
„Kalandtúra a vörösborok univerzumában” /A program részvételi díja:

br. 25.000,-Ft/fő

Bor „Event” Villányban… (1 napos program)
Legyen részese a Wunderlich borok készítésének!
Éljen át egy információval teli napot a villányi
borvidéken. Élvezze a kirándulást a szőlőbirtokunkon,
segítse
a
szüreti
munkálatokat.
Este
a
látványkonyhán készülő grillvacsora zárja a napot.
Programterv:
- Kora délelőtt megérkezés a Wunderlich Bortrezor és Látványpincébe – az üdvözlő ital
elfogyasztása után a Pick-nick kosarak átvétele (soft drink, pogácsa) történik.
- Látogatás a szőlőbirtokra, szüreti munkakezdés - köszöntő: Wunderlich Cabernet
Törköly-el.
(Csapatok kialakítása, versenyfeltételek ismertetése, majd kezdődhet a szőlőszedés.)
- Ebédkor visszatérés a Látványpincébe. A 3 fogásos könnyű ebéd elfogyasztása után a
vendégek a Pincészet feldolgozó részébe mennek, ahol a szüreti folyamatokban
további aktív közreműködés következik. A társaság 2 csoportra osztódik: 1.) csop.:
szőlőválogatás, szemezés, 2.) csop.: vezetett technológiai pinceséta (borerjesztés és
- érlelés módszereinek megismerése) / eközben 1 fajta Wunderlich hordós borminta
megkóstolása az erjesztő térben
- 5 tételből álló borkóstoló, sommelier vezetésével.
Grillvacsora korlátlan all inc. italfogyasztással.
Az étkezés előtt a csapatok a délután megszerzett ismeretekről egy „borguru teszt”
kitöltésével adnak számot, melynek értékelése a szüreti munkán elért eredménnyel
együtt, a vacsora után történik. (A legjobban teljesítő csapatot oklevéllel és
Wunderlich borral jutalmazzuk.)

„Bor „Event” Villányban… / 1 napos program részvételi díja: br. 22.000,-Ft/fő

„Challenge Days – a baranyai megmérettetés…” (2 napos program)
Töltsön munkatársaival, barátaival két fergeteges napot Baranyában,
ahol garantáltan megszabadul a mindennapi stressztől. A program
keretében egyik nap a résztvevők borokkal kapcsolatos elméleti és
gyakorlati tudását teszteljük a Wunderlich Bortrezor és
Látványpincében, míg másnap a pécsi Mecsextrém Kaland- és
Élményparkban
kell
számot
adni
rátermettségükről,
fizikai
aktivitásukról.
Játék közben lehet igazán kiismerni üzletfeleinket, munkatársainkat és
barátainkat. A közös játék öröme, a feladatok együttes legyűrése, a
közösen szerzett élmény összekovácsolja a közösséget és megalapozza
a csapatmunkát.
1.

nap:
- Érkezést követően, könnyű, 3 fogásos ebéd a Wunderlich Bortrezor és
Látványpincében.
- Ebéd után látogatás az egyik Wunderlich szőlőbirtokra piknik kosarak kíséretében,
majd rövid kirándulás a Máriagyűdi kegytemplomhoz, Siklósi várba, Malkocs bej
dzsámihoz)
- Visszaérkezés után vezetett technológiai séta a Wunderlich Pincészetben.
- 4 tételből álló borkóstoló, sommelier vezetésével.
- „Wundelich bajnokság” – játékos vetélkedő
- (borguru teszt, palackbontó verseny, szőlőbirtok puzzle)
- 4 fogásos vacsora a Lovagteremben, jó idő esetén a grill teraszon.

2. nap:
- Egész napos játék a pécsi Mecsextrém Kalandparkban. www.mecsextrem.hu
Önfeledt kikapcsolódás és versenyek az Alpesi Kötélpályán, a Tiroli csúszó pályán,
Erdei quadozás, Nyári bobozás, stb.
- Közben 3 fogásos ebéd a Mecsextrém Park Tepsifül Éttermében.
A Kalandpark nyitva tartásához igazodva a 2. nap programja csak ápr. 01 és nov. 01. között vehető
igénybe.
„Challenges Days”- a baranyai megmérettetés /2 napos program részvételi díja: br. 25.000,-Ft/fő

„Wunderlich bor-gasztronómiai szeánsz” (5 órás program)
Látogatóközpontunk célja a vendégek bevezetése az általunk képviselt bor- és gasztrokultúrába,
egy új szemléletű életstílusba. Jöjjön el és tapasztalja meg nálunk a Wunderlich életérzést! Ezen
a programunkon egyidejűleg max. 2 x 6 fő tud részvétele lehetséges.
-

Érkezéskor welcome italt kínálunk, majd az est hátralévő részében Sommelier
munkatársunk kalauzolja a vendégeket.
„Wunderlich Specialitás” elnevezésű borsor kóstolója a Sommelier szobában.
Vezetett technológiai pinceséta, melynek során 1 fajta különleges Wunderlich bor
kóstolója történik az erjesztő térben.
Étkezés (ebéd vagy vacsora) a Sommelier szobában – 6 fogásos Degusztációs menü
Szivarozás a VIP szobában.
Távozás előtt emlékül 1 palack névre szóló Wunderlich bort kapnak a vendégek.

„Wunderlich bor-gasztronómiai szeánsz” /5 órás program részvételi díja: br. 16.000,-Ft/fő

„Középkori lovagi est” a Wunderlich Bortrezor és Látványpince Lovagtermében:

Egy nagyon hangulatos, esti programot ajánlunk vacsorával. A
Wunderlich Bortrezor és Látványpincében néhány órára
visszatérünk a középkorba. Ceremónia mesterünk vezetésével
egy 5 tételből álló borkóstolón vesznek részt a vendégek. Ezt
követően a korhű ruhába öltözött személyzet bőséges lovagi
fatányérokon szolgálja fel az ételeket (egészben sült malac,
bárány és egyéb finomságok) és a hozzá illő Wunderlich
borokat. Az egész este folyamán a vendégeket reneszánsz és
barokk dalok szórakoztatják. Az 5 fogásos vacsorát követően
megválasztjuk a Wunderlich Bortrezor királyát és királynőjét,
akik meghirdetik a lovagi tornát, melyen a résztvevő vendégek
középkori tesztkérdéseken mérhetik össze felkészültségüket.
A verseny győztese egy limitált tételű Wunderlich bort kap,
sorszámozott palackban.
A „Középkori lovagi est” program részvételi díja: br. 15.000,-Ft/fő (Min. létszám: 60 fő)

A feltüntetett részvételi díjak nem tartalmazzák a szállást és a fakultatív lehetőségként megjelölt
programok díját, valamint a hotel és a Wunderlich Bortrezor és Látványpince közötti transzfert.
Ezek költségkalkulációját a konkrét létszám és a pontos igény ismeretében tudjuk megadni.
A programokon zeneszolgáltatás felár ellenében megoldható.
Szálláslehetőségként villányi, harkányi vagy pécsi 3*-4*os kategóriájú kényelmes hoteleket tudunk
ajánlani. (Szállásdíj reggelivel, kétágyas elhelyezéssel: br. 8.000,-Ft - 10.000,-Ft/fő/éj között).
Várjuk szíves érdeklődésüket, üdvözlettel:

Czindery Beáta

és

Vétek Levente

Wunderlich Bortrezor és Látványpince
Cím:
H-7773 Villány, Baross Gábor út 106.
Tel.:
(+36 72) 592-800
Fax:
(+36 72) 592-819
Mobil: (+36 30) 827-6236
E-mail: latvanypince@wunderlich.hu

