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Rákóczi Pince & Rendezvények 
 
Az UNESCO Világörökségi Listáján szereplő Tokaj városának egyik legfontosabb épülete a Tokaj főterén 
található, Rákóczi Pince és Udvarház, amely jelenleg a Tokaj-Hétszőlő Szőlőbirtokhoz tartozik. A pincét, 
amely a XV. század elején épült, királyok, fejedelmek, hercegek és tábornokok vallhatták sajátjuknak az 
évszázadok során. A lenyűgöző méretű lovagterem (28m hosszú, 10m széles, 5m magas) a borvidék 
legnagyobb földalatti terme, amely többek között olyan neves eseményeknek szolgált helyszínéül, mint 
például 1526-ban Szapolyai János királlyá választása. A nemrégiben megújult Tokaji Borlovagrend a mai 
napig, minden évben a Rákóczi Pincét választja találkozójának helyszínéül. 
 
 
Napjainkban hangulatos, vezetett borbemutatók, boros rendezvények, esküvők helyszínéül szolgál. A 
pince felett elhelyezkedő Udvarház helyet ad egy modern, elegáns borbár & terasznak, ahova bárki 
betérhet egy pohár borra, vagy akár egy jó pohár, frissítő fröccsre. 
 

  
 

 
Borkóstolás 

 
Izgalmas borkóstolókkal várjuk a kedves érdeklődőket, amit a kiváló Hétszőlő borokon túl a Rákóczi Pince 
Lovagterme is különleges élménnyé varázsol. Igaz a mondás, hogy minden bor szebben mutatja magát, ha 
helyben a pincében kóstoljuk, főként, ha egy a világon egyedül álló, 15. századi pincében tesszük ezt. 
 
Vezetett borkóstolóinkon túl, lehetőség van, a közvetlen a pince felett elhelyezkedő borbárunkban, és a 
hangulatos, gesztenyefa árnyékával fedett teraszunkon borozgatni. 
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Birtoklátogatás & Tanösvény 

 
Szakmai vezetéssel egybekötött birtoklátogatásra is van lehetőség, amelynek során vendégeink 
részletesebben megismerkedhetnek birtokunkkal, szőlőültetvényeinkkel, szőlészeti műveletekkel, 
mindezt egy kollégánk szakmai vezetésével. A program ára egy csoport számára 12.000 Ft / alkalom. A 
Tokaj főterén elhelyezkedő Rákóczi Pincétől a Hétszőlő birtok gyalogosan kb. 25-30 perc, ill. kocsival kb. 
8-10 perc távolságra található. Az egész program megközelítőleg 1 órát vesz igénybe. A program kizárólag 
a Rákóczi Pincében igénybe vett borkóstolóval együtt kérhető. A birtoklátogatás idejére vonatkozóan az ár 
nem tartalmaz a Rákóczi Pince borkóstoló borain felül további borokat. 
 
A Tokaj-Hétszőlő Szőlőbirtok természeti adottságai és a szőlőművelés gondossága alapján ma 
Magyarország egyik legszebb szőlőültetvénye. A szőlőbirtokon kialakított tanösvény azt a célt szolgálja, 
hogy a birtokra látogatók, teljesen szabadon, szakmai vezetés nélkül, a szőlőterület bejárásával 
megismerkedhessenek a legfontosabb tokaji szőlőfajtákkal, az időszerű szőlőtermesztési munkákkal, 
valamint a túra végén a tokaji Rákóczi Pincében a szőlőbirtokon készült borokkal. A Tokaj-Hétszőlő 
Szőlőbirtok kivételes fekvése, a birtok jó megközelíthetősége, a birtokon kialakított jelzett útvonalak, 
valamint a kivételes gondosságú szőlőművelés rendkívüli lehetőséget biztosít arra, hogy mindenki 
felfedezze magának egy történelmi birtok mindennapjait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rendezvények 
 
Hisszük, hogy a helyszín fontos szerepet játszik abban, hogy a rendezvény jó hangulatú, és sikeres legyen. 
A Rákóczi Pince és Udvarház a történelmi Tokaj város szívében, a főtéren, a templom mellett helyezkedik 
el, és ennek is köszönhetően kiváló helyszínül szolgálhat baráti, családi, vagy céges rendezvényeknek. 
Előre egyeztetés alapján, borkóstolókon felül, vendégeink étkezni is tudnak nálunk, amelyet egy már több 
éve bevált catering csapattal valósítunk meg. Saját búbos kemencénkben házi kenyérlángost tudunk 
készíteni, illetve egyéb ebéd, és borvacsora ajánlatainkat egy külsős vendéglátó cég segítségével készítjük 
el.  
 
Engedjék meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önöknek a Rákóczi Pince és Udvarházat, annak 
adottságait, termeit, kapacitására vonatkozó részleteket rendezvények tekintetében. 
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Lovagterem 
 

A világon egyedülálló, 15. századi Lovagtermünkben 
megközelítőleg 100 főt tudunk leültetni a terem közepén lévő 
hosszú faasztal köré. Itt tartjuk borkóstolóinkat, amelyeket 
pogácsa, és igény szerint sajttal, hideg ételekkel kísérünk. 

 
 
Borbár 
 

A pince borboltja felett helyezkedik el a bor bisztrónk. Kiváló 
helyszíne lehet  borkóstolóknak, borvacsoráknak, illetve magán, 
és céges buliknak. Megközelítőleg 25-30 főt tudunk bor 
bisztrónkban kényelmesen leültetni, vendégül látni. A bisztró 
teremnek közvetlen összeköttetése van a különtermünkkel, a 
terasszal, és az udvarral. 

 
 
Különterem 
 

Különtermünk szinte teljesen azonos adottságokkal rendelkezik, 
mint a borozó termünk, annyi különbséggel, hogy ez a terem egy 
letisztultabb, elegánsabb stílussal rendelkezik, és akár 30 fő is 
kényelmesen leültethető. Közvetlen átjárás lehetséges a bisztró, 
és a terasz felé. 
 

 
Terasz 
 

Igazán különleges hangulata abban rejlik, hogy egy vén 
gesztenyefa ad árnyékot, és ennek hűsében, akár éppen egy 
frissítő furmint kóstolása közben Tokaj főterére, és templomára 
van rálátásunk. A teraszról közvetlen kapcsolat van a két 
termünkkel, és az udvarral. Körülbelül 20 fő tud kényelmesen 
elhelyezkedni a kerti asztalok körül. 
 
 

Udvar 
 

A 2019-ben teljesen felújított, és árnyékoló ponyvával 
téliesíthetővé tett  tornácos udvaron található kerti asztaloknál 
megközelítőleg 80 fő fér el kényelmesen. Búbos kemencénk a vén 
gesztenyefa mellett található, ahol házi kenyérlángost készítünk 
előre egyeztetés alapján. Az udvaron mobil színpad is 
elhelyezhető, és kiválóan alkalmas tánctérnek is. 


