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Borturizmus

Borturizmus
Érintett attrakciók:
Zalai Borút Egyesület

Göcseji Falumúzeum - Zalaegerszeg

A Zalai Borút Egyesületnek több mint 60 tagja van Zala megyében. A borvidék borai illatosak,
aromaanyagokban igen gazdagok, élénk savtartalmúak. Jellemző fajták: olaszrizling, rizlingszilváni, zöld
veltelini, chardonnay, sauvignon, királyleányka, Zala gyöngye, cserszegi fűszeres, ottonel muskotály, Irsai
Olivér, tramini, kékfrankos, zweigelt és az oportó. A szőlőhegyeken borkóstolóval, a szőlő és borkultúra
hagyományaival ismerkedhetnek meg a vendégek. A borút évek óta megrendezésre kerülő borversenyei,
borfesztiváljai és „Szüreti barangolások pincétől pincéig” kirándulótúrái Zala megye tájain kitűnő
szórakozást nyújtanak.

Ebben a regionális szabadtéri múzeumban egy közel 50 eredeti épületből álló, parasztportákra osztott
kis falut rekonstruáltak. A múzeumhoz csatlakozik a Finnugor Néprajzi Park, ahol a finnugor népek
építészete, életmódja látható. A falumúzeum közvetlen szomszédságában található Magyar Olajipari
Múzeum, melynek kiállításában a szénhidrogénipar műszaki emlékeivel és az iparág technológiai
folyamataival, történetével ismerkedhet meg a látogató. Ajánlott állomás a borutak bejárása során.

Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

50

100

Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

100

100

Információ
Tel: +36 (83) 360 614
www.zalaiborut.hu

Információ
Tel: +36 (92) 313-494
E-mail: muzeum@dfmk.hu

Muraközi borút
Muraköz gazdag és jól ismert szőlőtermesztő hegyeiről. Felső-Muraközben számos bortermelő terület
található, ahol kiváló minőségű fehér bort készítenek. A Muraközben termelt legismertebb fajták: „moslavac ,
grasevina bijela, muskat zuti, rajnski rizling, pinot bijeli, pinot sivi, suvignon, traminac kraljevina” stb. A
szőlőtermesztők és borkészítők hat éve tartják meg „Urbanovo” ünnepét, amely Szt. Orbánhoz, a
szőlőföldek és bortermesztők védőszentjéhez kapcsolódik.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

390

400

Információ
Tel: +385 (40) 390 191
www.tzm.hr

Kalnik borvidék
A Kalnik borvidék fajtái a királyleányka, a furmint, szürke és fehér pinot, chardonnay, de a vezető fajta a
grasevina olaszrizling. Vörösborfajták között a kékfrankos és az oportó jelentős. A szőlős, borosgazdák
pihenésre, ismerkedésre és jó nedűk kóstolgatására invitálják a látogatókat pincéikbe. A Krizevci-i Bilikum
Szőlészek és Borászok Egyesülete számos szőlész-borász rendezvényt szervez, pl. a Vince és Márton
napot, valamint helyi szakmai kiállításokat és borversenyeket.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

Információ

40

50

Tel: +385 (91) 5237252

Pitomača
Pitomača elsősorban a nagyszabású „Podravina és Podravlje dalai" zenei fesztiválról híres, melynek célja a
Dráva menti zenei tradíciók megőrzése. A minden év júniusában megrendezésre kerülő fesztiválon amatőr
zenészek és énekesek mutatják be szerzeményeiket. Ideális kapcsolódás a borutakhoz.
Szállás (max. fő)

Étkezés (max. fő)

50

100

Információ
Tel: +385 33 782 860
E-mail: tzpitomaca@hi.t-com.hr

Az attrakciók együttesen látogathatók:
Jan

Febr

Márc

Árkategória:
alacsony

Ápr

Máj

Célcsoport:

Jún

Júl

Aug

Szept

Ajánlott csoport
létszám max.:
50

Okt

Nov

család

Dec

idősek

