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Tokaji Rákóczi Pince & Tokaj-Hétszőlő Szőlőbirtok 
Programajánlatai 

 
 
 
Vezetett Birtoklátogatás 
 
Érkezés a 1502-re datálható Tokaj-Hétszőlő Szőlőbirtokra. Vezetett 
birtoklátogatás, birtokséta, aminek során vendégeinknek elmondjuk a Tokaji 
borkülönlegességek készítését, a birtok, és a régió történetét, a Tokaj-
Hétszőlő Szőlőbirtok sajátosságait, a szőlőfajták jellemzőit. Ez 
megközelítőleg 45-60 percet vesz igénybe.      - 15.000 Ft / alkalom 
 
 
 
Borkóstoló a Lovagteremben 
 
A vendégekkel lemegyünk a Tokaj főterén található 15. századi, világörökség 
részét képző Rákóczi Pincébe. Itt a történelmi Lovagteremben egy vezető 
segítségével vendégeink megkóstolnak 6 fajta Tokaj-Hészőlő bort. A 
borokhoz friss házi készítésű pogácsát, és szódavizet ajánlunk. A kóstoló 
megközelítőleg 1 órát vesz igénybe.      - 4.400 Ft / fő 
 
 
 
Ebéd vagy vacsora a Rákóczi Pince Bor Bistrojában 
 
Válogatott, ínyenc alapanyagokból, Tokaji házi sajtból, és friss kenyérből álló 
hidegtálat, továbbá csoportok, és előrendelés alapján meleg ételt, és 
borvacsora menüt is tudunk kínálni vendégeinknek. Az ételek, és árajánlat 
pontosítása miatt keressen minket bizalommal.  
 

 

 

Kastély bérlése 
 
A Tokaj-Hétszőlő Szőlőbirtokhoz tartozó, történelmi, Dessewffy-Rákóczi 
Kastély jobb oldali szárnya baráti, vagy céges társaságok részére bérelhető. A 
kastély 5 vendégszobából (10 fő), konyhából, étkezőből, és társalgóból áll. A 
reggelit tartalmazza a bérleti ár, azonban egyéb étkezési igényt külön kell 
jelezni, és rendezni. A kastély bérleti díja 2 éjszakára bruttó 300.000 Ft. 
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Csapatépítők szervezése, borász, szőlész, sommelier feladatokkal 
A részletek kapcsán kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot. 
 
 
 
 
 
 
Hordókészítés Tokaji kádármesterrel 
Igény esetén, és előre egyeztetve a Rákóczi Pince vállalja, hogy akár a 
Rákóczi Pince helyszínen vagy a kádármesternél, egy hordó elkészítésének 
megtekintését megszervezi.  
 
 
Lekvárkóstoló Tokaji termelővel 
Igény esetén, és előre egyeztetve a Rákóczi Pince vállalja, hogy akár a 
Rákóczi Pince helyszínen vagy a termelőnél, különleges lekvárkóstolót 
szervez a termelővel. Lekvárium 
 
 
Sajtkóstoló Tokaji termelő sajtjaiból 
Igény esetén, és előre egyeztetve a Rákóczi Pince vállalja, hogy akár a 
Rákóczi Pince helyszínen vagy a termelőnél, sajtkóstolót szervez a 
termelővel. Ennek ára a kiválasztott sajtoktól függ. / Zemplenisajt 
 
 
Borecetkóstoló falatokkal 
Előreegyeztetés szükséges időpontfoglalás, foglaltság miatt. Rákóczi  
Pince vállalja a szervezést, és foglalást. www.borecet.hu  
 
 
Evezős programok 
www.kalandor-vizitura.hu/bodrog-arter  
 
 
 
 
Bormúzeum a Világörökségi Tokajban 
www.bormuzeum.eu  
 
 
 
 

http://izesoromest.hu/
https://www.facebook.com/zemplenisajt/
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