
VILLÁNY 
A BOROK VÁROSA 

A villányi Vörösbor Fesztivál, a borvidék legnagyobb gasztronómiai fesztiválja  

2016. szeptember 30-a és október 2-a között kerül megrendezésre. 

Ahogy eddig minden évben, tavaly is megrendezésre került Villány legnagyobb rendezvénye, a Vörösbor Fesztivál. Az idei 

programok közül sem hiányozhat a már hagyománnyá vált esemény, amely a villányiak, a környékbeliek és a messzebbről 

idelátogatók számára is egyaránt felejthetetlen élményeket nyújt. Itt mindenki megtalálja azt a programot, amiben örömét 

lelheti, gondoljunk csak a tradicionális felvonulásra, a megannyi színvonalas fellépőre, az egyéb szórakozási lehetőségekre és 

nem utolsósorban a finom nedűre, ami nevet adott a Fesztiválnak: Vörösbor. Városunk idén is rengetek kulturális és 

gasztronómiai programmal, illetve megannyi koncerttel garantálja a szórakozást.  
forrás: http://www.villanyiborfesztival.hu/vorosbor/hirek/ 

Az IPA Veszprém Megyei Szervezete kirándulást szervez a fesztiválra. 

Indulás Siklósra: 2016. szeptember 30-án 09:00 órakor Veszprém MRFK parkoló 

Érkezés Veszprémbe: 2016. október. 02-án az esti órákban Veszprém MRFK parkoló 

Utazás: létszám függvényében, légkondicionált autóbusszal melynek díja kb. 7.000,- Ft/fő, IPA tagoknak 6.000,- Ft/fő. 

(Létszám függvényében változhat!) 

Szállás: Villány, Haraszti Vendégház max. 12 fő, 2 ágyas szoba 7.500,- Ft/fő/éjszaka, 3 ágyas szoba 5.000,- Ft/fő/éjszaka, 

mindegyikhez külön fürdőszoba tartozik. Siklósi Rk. max. 20 fő, 2 ágyas szobákban 1.850,- Ft/fő/éjszaka, mindegyikhez 

külön fürdőszoba tartozik. A további férőhelyek a környező települések apartmanjaiban (ár-apartman függő). 

A fesztivál pontos programja és a belépők árai a http://www.villanyiborfesztival.hu/vorosbor/ oldalon lesznek megtalálhatóak 

Jelentkezni: Erdei Tibor r. alezredesnél  
(VMRFK Bűnügyi Osztály, erdeit@veszprem.police.hu), 

 2016. június 06-ig 5.000,- Ft/fő foglaló megfizetése mellet. 
A kirándulásra SZÉP Kártyát illetve kultúra utalványt nem áll módunkban elfogadni. 

Tervezett program:  

Első nap - érkezés kora délután Siklósra, a szálláshelyek elfoglalása. Ezt követően délután Láng Pince-Villánykövesd 

borkóstoló ételkínálattal 5000,- Ft/fő. Este indulás a Vörösbor Fesztiválra (szabadprogram), majd késő este a szállásra 

(közösen megbeszélt időpontban). 

Második nap - Az önálló reggeli után 12:00 órakor – vagy a közösen megbeszélt időpontban - indulás a Vörösbor Fesztiválra. 

Egész napos szabadprogram, majd késő este utazás a szállásra (közösen megbeszélt időpontban). 

Harmadik nap - Az önálló reggeli után szabadprogram, vagy megfelelő számú jelentkező esetén fakultatív programok:  

- Thermál Spa Siklós (siklosfurdo.hu) 

- Siklósi Vár (siklosivar.hu) 

- Máriagyűdi Kegyhely (mariagyud.hu)  

- Túra a Villányi hegyre 
majd a késő délutáni órákban indulás haza. 
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