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Miskolc

Bodrogkeresztúr

Tarcal

Áldó-Krisztus szobor

EuroVelo 11

Aggteleki nemzeti park

Megyer-hegyi tengerszem

Gombos-hegyi pincesor

Tokaji Múzeum és Világörökségi Bormúzeum, Tokaj

Mádi Zsinagóga, Mád

Boldogkő vára, Boldogkőváralja

Vizsolyi Biblia, Vizsoly

Rákóczi vár, Sárospatak

Herba-Kastély, Tolcsva

Regéci vár

Andrássy-kastély, Tiszadob

Károlyi-Kastély, Füzérradány

Nyíregyházi Állatpark (Sóstó Zoo)

Aquarius Élmény- és Parkfürdő

Zemplén Kalandpark 

Pálházi Állami Erdei Kisvasút

Patrícius Borház

Rákóczi-vár, Szerencs

Tokaj vízitúra központ
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TARTALOMJEGYZÉK
G A S Z T R O  P R O G R A M O K 



Hagyja maga mögött a mindennapok rohanását és élje 

meg a tokaji pillanatok varázsát egy pohár finom bor és 

ízletes falatok mellett! A Bobajka étterem piknikcsomagját 

Vendégeink magukkal vihetik felfedező túráikra, 

a szőlősorok közé vagy a tokaji naplementéinkhez. 

Termelői sajt, sonka és szalámi válogatás

Házi kenyér és pogácsa válogatás

Krémek

Zöldségek

Croissant, házi lekvárral és mézzel

Víz

Bor a tokaji borrégióból

Mindegy, hogy a szőlősorok között vagy az Áldó-Krisztus 

szobornál élvezné a pihenés varázsát – mi örömmel 

gondoskodunk arról, hogy a piknik felejthetetlen 

élmény maradjon! 

A piknikcsomag egész évben elérhető, azonban a kitelepülés 

csak szezonálisan (április közepétől október végéig).

A piknikcsomag árával kapcsolatban érdeklődjön 

kollégáinknál. A választott időpont előtt legalább 24 

órával szükséges a foglalást jelezni a szolgáltatás 

igénybevételéhez, illetve a kitelepülés, 

külső helyszín igényét.

Piknikcsomag javasolt tartalma:

PIKNIK
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Ahol a világhírű bor készül...

A régió települései alatt rejtélyes labirintus - rendszer kanyarog, amely titokzatos pincékből 

áll össze. Ezekben érlelik a tokaji borokat, melyek közül a legkiemelkedőbb a tokaji aszú. 

Az italért XIV. Lajostól Goethén át Beethovenig sok történelmi személy rajongott.

A bortermelés és –készítés kulisszatitkaiba számos környékbeli borászat és pince enged 

bepillantást, amelyet legideálisabb borkóstolóval megkoronázni.

BORÁSZATLÁTOGATÁS
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Patrícius Borház
Távolság Tarcaltól: 12 km (12 perc)

A 8 történelmi első osztályú dűlő gazdagságát ötvöző 85 hektáros birtok központja 

Bodrogkisfaludon, a Várhegy-dűlőben épült fel az 1867-ben megjelent Tokaj-Hegyalja 

Albumban is szerepelő uradalmi présház átalakításával, melyhez ma már egy organikus 

stílusban épült, modern, gravitációs rendszerű borászat is csatlakozik, tökéletesen 

tükrözve a hagyományok és a korszerű modernitás együttélését a világörökségi tájban.

Az aktuális árakkal és foglalással kapcsolatban érdeklődjön 

recepciónkon az időpont előtt 3-5 nappal.

Holdvölgy Birtok
Távolság Tarcaltól: 9 km (11 perc)

28 hektáron gazdálkodik. Birtokuk Tokaj-Hegyalján, Mád legkiválóbb területein, 

7 különböző dűlő 30 parcelláján terül el. Az érlelő pince összesen 1,8km hosszú járataival 

a környék egyik legrégebbi és leghosszabb pincerendszere, amelynek egyes részeit 

a XV. században kezdték építeni.

Az aktuális árakkal és foglalással kapcsolatban érdeklődjön 

recepciónkon az időpont előtt 3-5 nappal.

Disznókő Szőlőbirtok és Borászat
Távolság Tarcaltól: 5,6 km (7 perc)

A Disznókő birtok, a Disznókő „szőlőről” kapta a nevét, melynek első ismert írásos említése 

1413-ból származik. A ‘Disznókő’ név egy, a birtok szívében található nagy, „vaddisznó 

formájú kősziklára”, vagy néhány geográfus szerint inkább a szőlőhegy alakjára utal. 

Kivételes minőségű bort adó területek egykor főúri családok tulajdonában voltak.

Az elmúlt évtizedekben felhalmozott tudásnak és a tokaji aszúk készítésében szerzett 

tapasztalatoknak köszönhetően a Disznókőt ma méltán tartják számon a tokaji nagy borok 

újjászületésének úttörői között.

Az aktuális árakkal és foglalással kapcsolatban 

érdeklődjön recepciónkon az időpont előtt 

3-5 nappal. Transzfer biztosítása a recepción 

rendelhető taxi által. 
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BORÁSZATLÁTOGATÁS
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Kikelet Pince

Távolság: 550 m

 

a 7 hektárt művelő családi pincészet Tokaj-Hegyalján, Tarcal szívében 

található, amely a borvidék legrégebbi települése.

Az aktuális árakkal kapcsolatban érdeklődjön recepciónkon.

Borkóstoló hétvégén akár bejelentkezés nélkül, hétköznap bejelentkezés 

alapján elérhető. Gyalogosan megközelíthető.

Basilicus Szőlőbirtok

Távolság: 5,6 km

a 8 hektáros birtok hat dűlőben, elsősorban Tarcal, másodsorban pedig 

Bodrogkeresztúr és a Tokaj határában terül el, ahol mind 

a hat Tokajban engedélyezett szőlőfajtát – furmintot, hárslevelűt, 

sárgamuskotályt, kövérszőlőt, zétát és kabart – továbbá egy filoxéravész 

előtti kékszőlőt, a purcsint organikus módszerekkel művelik. A minimális 

beavatkozással, fajélesztővel beoltva, főként hordóban erjedő és néha abban 

is érlelődő, évi mintegy 10-12000 palack bor gyakran hét-nyolc különböző 

borfajtát is jelent: a  száraz cuvée-től és fajtaboroktól az édes, 

kései szüretelésű borokon át a szamorodniig, fordításig és aszúig.

Az aktuális árakkal kapcsolatban érdeklődjön recepciónkon.

Gyalogosan kevesebb mint 10 perc alatt elérhető.

Transzfer biztosítás a recepción rendelhető taxi által.

Az árak a szolgáltató által ajánlott összegek.
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BORKÓSTOLÓK

ISMERKEDÉS
TOKAJJAL 

A BOTRYTIS 
NYOMÁBAN 

FEDEZD FEL 
TOKAJT  

3

4

5

Azon vendégeink számára, akik az Andrássy 

Kúria falain belül ismerkednének meg 

a tokaji borokkal, 3-4-5 tételes verziókban 

kínálunk borkóstoló csomagokat a Bobajka 

étterem gondosan összeállított borlapjáról. 

Az aktuális árakkal kapcsolatban érdeklődjön 

recepciónkon. Foglalásra a weboldalon, 

vagy a helyszínen, a tartózkodás alatt 

a recepción van lehetőség.

tételes kóstoló

tételes kóstoló

tételes kóstoló

Borkóstoló csomagok:
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BESTILLO Pálinkaház 

Távolság Tarcaltól: 31 km (35 perc)

 

A BESTILLO nagy gondot fordít arra, hogy a pálinkának szánt gyümölcsöt ne 

csupán fajta és minőség, hanem termőterület szerint is megválogathassa. 

Saját göncibarack-ültetvényükön a fákat organikus módon gondozzák, 

a gyümölcsöket kíméletesen szüretelik. „Ismerjük a gyümölcsöket, a természet 

változásának hatásait, a termőföldet, a helyi, évszázados szokásokat éppúgy, 

mint a legújabb irányzatokat és technikákat” – mondják. A főzdelátogatás 

mellett pálinka-és ginkóstolóra is van lehetőség.

Nyitva tartás:

Hétfő – Péntek 8:00-16:00, 

Szombaton 10:00-18:00

Parkolás:

Pálinkaház parkolója

LEPÁRLÓTÚRÁK
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Parkolás: 

Seven Hills Distillery parkoló

Seven Hills Distillery, Bodrogkisfalud: 

Lepárlótúra & ginkóstoló

 Távolság Tarcaltól: 7 km (13 perc)

Hegyaljára alapvetően a whiskykészítés miatt jöttek, hisz az országban számos 

szempont miatt ez a terület a legalkalmasabb a prémium párlatok készítésére. 

A lepárló 2020 őszén nyílt. Az aktuális árakkal és foglalással kapcsolatban 

érdeklődjön recepciónkon az időpont előtt 3-5 nappal.

1,5 - 2 óra

Időtartam:
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ÉTTEREMAJÁNLÁSOK
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Bobajka Étterem 

Friss alapanyagokból komponált gourmet fogások, a hazai borturizmus 

kiemelkedő szereplőjeként a világ védett borvidékének legnemesebb italai, a 

nemzetközi konyha remekei és a hagyományos magyar ízek hívják kulináris 

utazásra a vendégeket a Bobajka étterem és kávéházban.

Nyitva tartás: 

Hétfő – Vasárnap 

Reggeli: 7:00-10:30  /  Ebéd: 11:00 – 16:00  /  Vacsora: 17:30 – 21:00

Első Mádi Borház, Mád
Távolság Tarcaltól: 8 km (10 perc)

A falu első háza, amely fogadja az ideérkező és az átutazó vendégeket. 

Ez az első olyan intézmény, amely igyekszik összefogni és méltó környezetben 

bemutatni a mádi borászatok munkájának lényegét, azaz a hitét a mádi 

dűlők különleges fekvéseiben, az ásványoktól duzzadó talajban, a szigorú 

terméskorlátozásban, a kemény munkában és a baráti összefogásban. 

Ezeket a csodás borokat a régió alapanyagait is 

felhasználó sokszínű bisztrókonyha kíséri.

Nyitva tartás: 

Kedd-Csütörtök 11:00-20:00 / Péntek-Szombat 10:00-22:00 / Vasárnap: 10:00-18:00

 

Percze Mád by Zip’s, Mád
Távolság Tarcaltól: 10 km (12 perc)

Zip’s csapata elfoglalta a Percze Éttermet Mád gyönyörű birtokát, kilátással a 

település zöldjére és tornyaira, egyszerre építve a bor- és a sörgasztronómiára. 

Borhoz és sörhöz, borral és sörrel álmodott ételek teszik ki az ingergazdag és 

kényeztető étlapot.

Nyitva tartás:

Péntek 11:30-21:30  /  Szombat 10:30-21:30

Vasárnap 10:00-16:00



Anyukám Mondta Étterem, Encs
Távolság Tarcaltól: 35 km (40 perc)

Minden étel az „anyukám mondta” jelleggel bír, legyen az olasz vagy magyar. 

De az anyukám olyan, mint egy irodalmi szereplő - soha nem hibázik. A 

kenyér mellett a desszertek is házi készítésűek.

Nyitva tartás: 

Hétfő-Szombat 11:00-22:00

A Boros Borbár, Sárospatak
Távolság Tarcaltól: 35 km (32 perc)

Bisztróételek, szezonális és helyi alapanyagokból. 

Egyedülálló válogatás tokaji borokból.

Nyitva tartás: 

Hétfő-Csütörtök 12:00 -21:00

Péntek-Szombat: 12:00-22:00

Vasárnap: 12:00-16:00

Újhuta Kastélyszálló
Távolság Tarcaltól: 40 km (42 perc)

A stílusosan berendezett kastélyszálló étterem a zempléni tájegység ízeivel 

és a világörökségi címmel kitüntetett Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

kiváló minőségű boraival várja vendégeket. Az étlapon megtalálhatóak az 

ország ezen vidékére jellemző specialitások, helyi alapanyagokból készült 

ételkülönlegességek. 

Nyitva tartás:

Mindennap 12:00 – 21:00
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