Karpatský vínny okruh
GEOGRAFICKÉ
OHRANIČENIE

ZÁKLADNÝ PROFIL

NÁZOV BALÍKA
HLAVNÁ TÉMA
CIEĽOVÁ SKUPINA

CHARAKTERISTIKA
BALÍKA

Medzibodrožie, Tokaj a Zakarpatsko (Ukrajina)
Medzibodrožie je skutočný ostrov obkolesený tromi riekami a spojený s okolitým svetom iba
niekoľkými mostmi. Skutočná oáza, ostrov ticha, kde večer počuť kŕkanie žiab a spev slávika. Je už
málo regiónov, ktoré majú takú silnú identitu a charakter. Pokiaľ sa chcete plaviť po rieke, ktorá
svojim charakterom a prírodou pripomína malú Amazonku, bicyklovať sa po hrádzi a pozerať, ako
pastier napája dobytok z vahadlovej studne, sedieť pri mŕtvych ramenách a pozorovať volavky,
kúpať sa v ešte naozaj čistej vode plnej rýb, za horúcich letných večerov počúvať na priedomí spev
slávika, v prastarých tufových pivniciach ochutnávať miestne vína, vychutnávať halászlé z čerstvých
rýb, obdivovať romantické hrady, kaštiele a kostoly, navštíviť miesta úzko spojené s príchodom
starých Maďarov, učiť sa jazdiť na koni alebo obdivovať práce miestnych rezbárov, tak sadnite do
auta alebo na vlak. Je to naozaj blízko...
Tokajská vinohradnícka oblasť sa rozprestiera na juhozápadných výbežkoch Zemplínskych vrchov.
Na naše územie zasahuje z Maďarska a svojou výmerou 907 ha je najmenšou vinohradníckou
oblasťou nie len na Slovensku, ale i vo svete. Zároveň je jednou z piatich oblastí sveta, kde je možné
dopestovať hrozno na výrobu prírodne sladkých vín. Tokajská vinohradnícka oblasť leží v katastri
siedmych obcí trebišovského okresu: Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto,
Veľká Tŕňa a Viničky. V tejto oblasti sa vyrába víno z odrôd Lipovina, Furmint a Muškát žltý.
Karpatský vínny okruh
Spoznávanie, príroda, kultúra, víno a gastronómia
15 - 40 účastníkov
Mladí ľudia
Stredná generácia
Seniori
3 - dňový balíček alebo 5 - dňový balíček
príležitosť ochutnať najlepšie vína Medzibodrožia, Tokaja a Zakarpatska v sprievode tónov
miestnych ľudových speváckych a hudobných súborov. A pretože víno rozväzuje nielen jazyk, ale
roztancuje aj nohy, návštevníci sa naučia tancovať miestne tance.
1,5 dňa Slovensko + 1 deň Ukrajina a ½ dňa na transfer/prechod hraníc

PODROBNÝ POPIS PROGRAMU A POPIS MIESTA ČI TRASY PRODUKTOVÉHO BALÍKA
MIESTA

A-Kráľovský Chlmec, B-Zemplín, C-Borša, D-Viničky, E-Beregovo, F-Mukačovo

ORIENTAČNÁ
MAPKA

SPÔSOB
DOPRAVY

Individuálna-autobusom

PROGRAM
VÝLETU

1. deň
10.00 – 10.30 Miesto : Kráľovský Chlmec, Námestie Milénia
Privítanie účastníkov, oboznámenie s programom.
10.30 – 11.00 Prehliadka Námestia Milénia
11.30 – 13.30 Obed v reštaurácii Pivnica Perényiho: prehliadka ruín hradného kaštieľa, panoráma
východného Medzibodrožia z terasy s výkladom, výklad teórie produkcie medzibodrožských vín,
degustácia vín s výkladom v renesančnej pivničnej reštaurácii

14.00 – 14.30 Odchod do Zemplína
14.30 – 15.30 Prehliadka Župného domu v Zemplíne
15.30 – 15.45 Odchod do Borše
16.00 – 17.30 Návšteva kaštieľa v Borši
17.45 – 18.00 Príchod do penziónu Zlatá putňa vo Viničkách, ubytovanie
18.00 – 19.00 večera
19.00 – 22.00 Prehliadka pivničného komplexu Vinárstva Nagyová, degustácia vín s odborným
výkladom, možnosť individuálneho nákupu vín a vinárskych potrieb.
Pozn.: Podľa záujmu hostí vystúpenie miestnej folklórnej ženskej speváckej skupiny, živá hudba
spojená s nácvikom tanečných krokov.
2. deň
Miesto: Viničky
09.00 – 10.00 Raňajky v penzióne
10.00 Transport autobusom na trase Viničky – Kráľovský Chlmec – Leles Ruská - Veľké
Kapušany – Vyšné Nemecké
10.30 – 11.30 Príchod do obce Svätuše, prehliadka kostola
11.30 – 12.00 Príchod k Latorickému mostu
12.00 – 13.00 Obed v reštaurácii Oáza
13.00 – 14.00 Transport autobusom na trase Leles – Ruská - Veľké Kapušany – Vyšné Nemecké
14.00 – 14.30 Príchod k hraniciam vo Vyšnom Nemeckom
16.30 – 17.00 Príchod do Užhorodu
17.00 – 18.30 Ochutnávka vín - Rodina Kováčových má jednu z najlepších zbierok vín od rôznych
pestovateľov hrozna v regióne. Ako prídavok si návštevníci pozrú krátke video o výrobe vína
18.30 – 19.30 Príchod do mesta Beregovo
19.30 - 20.00 Ubytovanie v Hoteli “Pava”
20.00 - 21.15 Večera v reštaurácii “Zolota Pava”
21.15 – 22.00 Voľný program

VIAC INFORMÁCIÍ
POČET NOCÍ/DNÍ
DOPORUČENÝ
POČET OSÔB
MODIFIKÁCIA
PROGRAMU

SLUŽBY

3. deň
09.00 – 10.00 Raňajky
10.00 - 11.00 Tkáčske Múzeum
11.00 – 11.30 Príchod do pivnice Karla Sóosa
11.30 - 12.30 Ochutnávka vín v rodinnej pivnici
12.30 - 13.00 Príchod do rodinnej reštaurácie
13.00 – 14.00 Večera
14.00 – 14.30 Príchod do mesta Mukačevo
14.30 – 15.30 Návšteva historického múzea v Mukačeve (Mukačevský hrad)
15.30 - 16.30 Návšteva rekreačného komplexu «Karpatsky myslyvets»
16.30 – 18.00 Prehliadka mesta
18.00 – 18.30 Príchod do Užhorodskej oblasti
18.30 – 20.00 Večera v reštaurácii „Deca u Notarya“
20.00 Odchod k hraniciam
www.bodrogtour.sk
2/3
15 – 40 osôb
možná

Ubytovanie

Stravovanie

Ostatné

penzión Zlatá Putňa, Viničky
Hotel Pava, Beregovo

Perényho pivnica
Reštaurácia Oáza
Rodina Kováčových –
ochutnávka vín
reštaurácia Zolota Pava
Pivnica Karla Sóosa
Reštaurácia Deca u Notarya

múzeum
v Mukačeve
(Mukačevský hrad)
rekreačný
komplex
«Karpatsky myslyvets»
folklórna ženská spevácka
skupina
Župný dom, Zemplín

GARANT TURISTICKÉHO PRODUKTU (popísané poskytovanie služieb potvrdzuje a garantuje):
BODROGTOUR o.z., L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, Tel.: 055/63 96 610, 62 84 801, e-mail:
bodrogtour@bodrog-tisa.sk, www.bodrog-tisa.sk, www. bodrogtour.sk

