BEKÖSZÖNTÔ

Sopron, a kékfrankos fôvárosa nagy fejlôdésen
ment keresztül a borászati, borturisztikai ágazatban. Amire 10 évvel ezelôtt senki nem számított, az is bekövetkezett, azaz a soproni
gazdák a hazai, sôt a legrangosabb nemzetközi versenyeken is sikerrel szerepelnek és
bizonyítják, a borvidék felébredt Csipkerózsikaálmából.
A 10 évvel ezelôtt ismeretlen gazdák nevei ma
már márkanevek, amit az értô közönség számon tart. A soproni borokat ismét a legjobbak
között emlegetik, aminek alapja a szorgalmas
munka, szakértelem, marketingszemlélet.
Ez a kiadvány, melyet kezében tart a borértô,
bort és gasztronómiát élvezô Olvasó, újabb és
újabb indokot ad arra, hogy 2009-ben miért
érdemes Sopronba látogatni. Legyen tavasz,
nyár vagy ôsz, Sopronban a történelmi borvidéken mindig zajlik valami izgalmas rendezvény, melynek fókuszában a soproni bor áll.
A rendezvények mellett pedig a soproni pincék,
vinotékák, bemutatóhelyek is várják a vendéget.

Sopron, a kékfrankos fôvárosa Önt is várja!
Dr. Fodor Tamás
polgármester
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A SOPRONI BORVIDÉK
Magyarország történelmi borvidéke

Borvidékünk Magyarország egyik legrégibb történelmi hagyományokkal büszkélkedô borvidéke. Eredete egészen a
keltákig vezethetô vissza. A XIV. század elején Magyarország
legjelentôsebb borvidékei között tartották számon, melynek
kereskedelmi kapcsolatai messze túlnyúltak az ország határain.
A XIX. századtól a poncichterek, németajkú gazdák, messze
földön híressé tették a soproni bort. A városra jellemzô, hogy
más borvidékekkel ellentétben a pincéket nem a szôlôhegyekbe,
hanem a városba, saját házaik alá építették. Ez akkoriban nemcsak kiváltságot, de nagyobb biztonságot, védelmet jelentett a
termelôknek.
A borvidék legértékesebb területe a Fertô tó környéki hegyoldalakon, lankákon napjainkban mintegy 1500 hektárnyi
területet foglal magába. A Világörökség Bizottság a Fertô tavat
az azt övezô településekkel együtt 2001-ben mint kultúrtájat
vette fel a világörökségi listára. A Monarchia idejében a
szôlôterületek egy borvidéket alkottak Sopron-Ruszt-Pozsonyi
néven, és hasonló fajták és mûvelési módok jellemezték ôket. A
szôlôskerteket pusztító járványok és a történelem viharai aztán
külön fejlôdési pályára állították a borvidéket. Míg ma Ruszt
elsôsorban a fehér szôlôfajtákról és az aszúról (Ausbruch)
híres, addig a Soproni borvidéken a kékszôlô, fôleg a kékfrankos termelése kiemelkedô (Sopron a kékfrankos fôvárosa),
de jelentôsek még a zweigelt, cabernet sauvignon, merlot, és
pinot noir ültetvények is. A fehérborfajták közül pedig a zöld
veltelini, a chardonnay, a tramini, a zenit, a sauvignon blanc és
a korai piros veltelini emelhetô ki.
A borvidék érdekessége, hogy az itteni klíma a késôi
szüretelésû édes borok elôállításának is kedvez. Ezek a borok
nem új keletûek a vidékünkön, jelenlétük 1524-re vezethetô
vissza.
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A KÉKFRANKOS LEGENDÁJA
200 éves az idei évben

1809-ben a magyarul egy szót sem tudó soproni poncichterek
nem sejthették, hogy a lakásaikba bekvártélyozott napóleoni
katonák, akik csak terhet és szenvedést jelentettek a városnak,
utódaiknak milyen nagyszerû örököt hagynak.
Történt pedig akkor, ahogy a nép emlékezete megôrizte, hogy a
katonák élvezték a magyar hon ízletes és bôséges kosztját és a
soproni történelmi borvidék ízeit. A kötelezô ellátmányon túl a
katonák vásárolták a jófajta bort és próbálták feledni a háborús
idôk veszélyeit. A borosgazdák hamar felismerték, hogy a francia katonák kétféle pénzzel rendelkeznek, egy fehér színû
háborús pénzzel, melyet a hadi kiadások fedezésére készíttetett
Napóleon, és egy kék színû pénzzel, mely még a régi idôkbôl
származott és értékesebb volt. A poncichterek a legjobb
boraikat csak a kék színû pénzért voltak hajlandók kimérni, és
fizetéskor csak annyit mondtak: kék frankot.
A hagyomány szerint erre a kiváló borra ragadt rá a név, kékfrankos, melyet azóta is így emlegetnek Európa számos vidékén.
A történet szép, de biztos, hogy nem igaz, hiszen a napóleoni
háborúk idején Sopronban is a fehérborok voltak jellemzôek, és
csak a filoxéravész (1800-as évek második fele) után jelent meg
nagy tömegben a kékfrankos szôlô.
Ha már a származása a bornak nem elôkelô – az ampeológia
szerint a Kaszpi-tenger mellôl érkezett –, a gyógyhatásához
kétség nem férhet. A vörösbor háromszoros pozitív élettani
hatása köztudomású, ám bécsi orvosok a két világháború között
megállapították, hogy a soproni szôlôben a borkôsavas sók a
bél- és gyomorrenyheséget gyógyítják. Az orvosok betegeiknek
az akkori Lövér Szállót, ma Hotel Marónit javasolták és a bécsi
gyógyturisták nagy számban ellepték a várost. Kúrálták
magukat, kirándultak és ha a Várhely-kilátóból megpillantották
a Schneeberg havas csúcsait, kicsit otthon is érezték magukat.
A szomszédolásnak a II. világháború vetett véget, és sokáig
nem érkeztek gyógyturisták Ausztriából.
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A KÉKFRANKOS EXPRESSZ

A kékfrankos borút állomásain egy kóstoló kékfrankos bort kap
minden kedves vendég. A borút összes állomása az elôre
megadott napokon nyitva van. A vendégek önállóan, saját jármûvel vagy szervezett körjáratban tudják bejárni a pincéket,
vinotékákat. A borút járatra felszállni minden állomáson lehet,
a járat díja 1500 Ft, mely magába foglalja a teljes utat és egy
soproni borkóstoló poharat is. A borút a borvidék legjobb, legnevesebb termelôit mutatja be, az utazás közben pedig feltárulnak Sopron és környéke legszebb látnivalói.

Borút napok:
2009. június 6., augusztus 1.
KÉKFRANKOSOK ÉJSZAKÁJA
2009. június 27.

Rejtélyes, mámoros este vár mindazokra, akik belevetik
magukat a Kékfrankosok éjszakájába. Június 27-én, vagyis
Szent Iván éjszakáján "varázserejû" borokat kínálnak Sopron
Fô terén, így ünnepelve a nyári napfordulót, az év leghosszabb
napját, a szerelmesek éjszakáját. Az éjszaka csúcspontja a
tûzugrás, melynek tisztító és termékenységfokozó hatást tulajdonítottak. A régi szokások szerint az eladósorban lévô lányok
átugrották a hamvadó tüzet abban a reményben, hogy egy éven
belül férjhez mennek. Hitték, hogy ezután a szerelmük tartós,
közös életük pedig hosszú és boldog lesz. Már hagyomány,
hogy a soproni borok mellett csokoládékóstoló várja az
ínyenceket. A magas kakaótartalmú csokoládék és a nagy borok
ízét egyaránt, mintegy négyszázféle molekula alakítja teljes
harmóniába. Így aztán felejthetetlen élmény a csokoládé és a
bor közötti ellentétek és hasonlóságok felfedezése.
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BORÜNNEP
2009. május 29–31.

A borünnep hagyományosan a soproni borokról és a térzenérôl
szól. A háromnapos ünnepen a legkiválóbb soproni borászatok
kínálják kiváló boraikat a soproniaknak és a városba látogató
vendégeknek.
A rendezvény gazdája Sopron Város Fúvószenekara a kezdetektôl fogva. Az ötletgazda 1992-ben szervezte az elsô Soproni
borünnepet a borkultúra terjesztésére, a borvidék jobb megismerése céljából. Cél volt, hogy a Soproni Városi Fúvószenekar
tevékenységéhez valami maradandó nevezetesség fûzödjön,
másrészt a már meglévô sörnapokkal való párhuzam, illetve a
bor nemessége és a borvidékünk által Sopronhoz való szoros
kapcsolata szintén a borünnep létrehozásának szükségességét
adta; a borfogyasztási kultúrának az ôt megilletô színvonalra
emelése szintén kitûzött célja volt a rendezvénynek.
Az eleinte egynapos rendezvény a jubileumi 5. évben bôvült
kétnaposra. A város akkori kérésére az ezt követô évtôl a
helyszín a Fô tér lett, melynek elsôdleges célja a belvárosi élet
kiterjesztése, a turistaszezon kibôvítése volt.
Ez volt s ez az az idôpont, amelytôl kezdve Sopron városa
támogatja a rendezvényt különféle mértékben. Volt alkalom,
amikor Ausztriából, Szlovákiából is jöttek gazdák, így a
választék is mindig bôvült.
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KÉKFRANKOS NYÁR 2009
www.kekfrankosnyar.hu

Soproni Kékfrankos nyár: egyedülálló rendezvénysorozat, a
soproni borkultúra tevékeny éltetôje. A 2005-ben útjára indított
programsorozat májustól egészen a szeptemberi szüretig kínál
számos izgalmas programot. A sokrétû programfolyam középpontjában a Fertô-táj világörökségben termelt soproni bor és
Sopron, mint a kékfrankos fôvárosa áll. A Soproni borvidék
legértékesebb területei a Fertô-tájon találhatók. A Fertô tó adta
szubmediterrán klíma egy igazi "csodavilágot" teremt itt: több
mint 20-féle orchidea és a Szárhalmi-erdô klasszikus
szubmediterrán növénytársulása bizonyítja ezt.
A Kékfrankos nyár programjait úgy állítottuk össze, hogy
vendégeink hetente többször is találjanak maguknak a soproni
borvidéket és az ahhoz kapcsolódó kultúrát bemutató rendezvényt.
Minden héten megrendezésre kerül a "Poncichter est", melyen
kívül számos, egy-egy alkalomhoz kapcsolódó program várja a
vendégeket. Az elmúlt évben több mint 15.000 résztvevôje volt
a Kékfrankos nyár rendezvényeinek.
A soproni borászok szeretettel várják Önt Sopronba, a kékfrankos fôvárosába, ahol hagyományos ételeinkhez és
borainkhoz jó étvágyat és borozgatást, a borvidéken kellemes
idôtöltést és pincelátogatásokat kívánunk!
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KENYÉR ÉS BOR ÜNNEPE
2009. augusztus 20.

A Sopron és Vidéke Ipartestület és az Európai Borlovagrend
Gyôr-Moson-Sopron megyei legátusa hagyományosan augusztusban szervezi a kenyér és bor ünnepét. A rendezvény a
soproni Fô téren zajlik, ahol a legjobb pékségek és borászatok
mutatják be boraikat. A rendezvény pompás külsôségeit a
borlovagok jelentik, akik felvonulnak, majd a Szent Mihálytemplomban kerül sor az ünnepélyes avatási ceremóniára.
Az ünnep Szent István napjához, az új kenyér ünnepéhez kapcsolódik. Az új kenyér ünnepét már a Kr. elôtti idôkben is megünnepelték. Ez a hagyomány a szakrális néphagyományokban
a mai napig megmaradt.
Természetesen a rendezvényrôl nem hiányozhat a zene és a
sokszínû egyéb szórakoztató programok sem.
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A borút nyitva tartásáról és a látogatá
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A Fertô-parti borútkör állom

ás részleteirôl az 5. oldalon olvashat!

másait látsd a 19. oldalon!
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SZÜRETI NAPOK
2009. szeptember 4–5–6.

„Valamikor a háború elôtti békeidôkben, amikor még poncichterek lakták a bécsi külvárost, lázas készülôdés folyt a Balfi
utcában. A borvidék szüretre készült. Az egyik udvarban ifjak
és felnôttek rakták a hordókat szekérre, és nem figyeltek arra,
hogy a gyerekek kiengedték az ólból a malacot, ami a nyitott
kaput látva kiszökött az utcára. Ezt már mindenki látta és
megkezdôdött az üldözés. A Balfi utca lakói hamar bekapcsolódtak a játékba, és még sokáig emlegették a szüreti malacfuttatást.”
A háromnapos rendezvény alatt péntek délutántól vasárnap
estig szeretettel várják vendégeiket a soproni borosgazdák
nemes nedûikkel. Természetesen nem maradhat el a kirakodóvásár sem.
A szüreti napok hangulatát fokozzák a térségbôl érkezô fúvósegyüttesek fellépései. A borozgatás és vásári forgatag mellett
sor kerül egy
jó hangulatú malacfuttatásra a várkerületi
Bástya-gödörben.
A Soproni szüreti napok ezekkel a programokkal kívánja
közvetíteni a poncichter világ hangulatát és a borvidék
kultúráját.
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MÁRTON-NAPI ÚJBORÜNNEP
2009. november 8.

A szüret elmúltával, a mozgalmas ôszi hetek után csendesebb
idôszak következik a borvidéken. A szôlôskertek már a télre
készülnek, a zöld lombok elôbb színesek lesznek, majd lehullanak, és nyugovóra tér a táj. A pincében viszont most ôsszel
kezdôdik az élet, forr a must, megtelnek a hordók és tartályok,
és megtörténik az átváltozás. A mustból bor lesz, a gazdák
pedig féltô figyelemmel kísérik az eseményeket.
Hagyományosan az újborokat a borászok Márton napján,
november 11-én mutatják be a nagyközönségnek, de egyes
bortermelôk már jóval korábban kijönnek primôr boraikkal.
Az újborok kóstolása azért érdekes, mert ebben a stádiumban
áll a bor a legközelebb a szôlôhöz, az elsôdleges szôlôillatok
és -ízek ilyenkor még dominánsak, ami friss, üde és gyümölcsös
jelleget biztosít a bornak. A friss újborok mindig közel álltak a
borászok, a bort készítô emberek szívéhez.
A közhiedelem pedig úgy tartja, aki Márton napján libát és
kellô mértékkel fogyaszt bort, az egész évben nem fog éhezni.
A legenda szerint Szent Márton, aki egyébként Savariában
(Szombathely) született, nem akarta elvállalni a magas egyházi
rangot és elbújt a libaólban, azok gágogása árulta el és így
mégis csak megkapta a kinevezést.
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VIOLAND BOROZÓ
9400 Sopron, Várkerület 17.
Tel.: +36 30 593-5052

Saját termelésû boraink – cabernet sauvignon, kékfrankos, pinot noir, fehérborok – mellett fogyaszthat nálunk egyéb szeszesitalokat is, melyek mellé
borkorcsolyákat és hideg tálakat is kínálunk. Nézzen be hozzánk, megéri!
Nyitva: hétfô–szerda:15.00–22.00, csütörtök–szombat:15.00–24.00,
vasárnap: szünnap

FÉNYES PINCÉSZET
9400 Sopron, Présháztelep
Tel.: +36 99 702 287 +36 20 315 6079
e-mail: pince@fenyszoft.hu
www.fenyespince.hu

A Fényes Pincészet Sopron határában, Fertôrákos és Balf között, a Fertô tavat
megkerülô kerékpárút mellett található. Ültetvényeink nagy része szintén a
Fertô partján, a borvidék legjobb termôterületén helyezkedik el. Az osztrák
határ mentén gyakori, ám a magyar területen ez az egyedüli kerékpáros
pihenô nyitott borpincével, ahol termelôi boreladás mellett üdítô, kávé, szendvics is fogyasztható. A pince fölött kialakított 40–50 fôs borkóstoló helyiségben és nyitott teraszunkon finom borkorcsolyák mellett jó megízlelni minôségi
borkínálatunkat, ráfeledkezni a csodás Fertô tóra nyíló panorámára.
Szeretettel várunk minden kedves borkedvelôt pincészetünkben, szôlészeti és
borászati bemutatóinkon.
Nyitva: április 1– október 31. 10.00–18.00, november 1– március 31.
telefonos bejelentkezés alapján.
Hidegkonyha: férôhelyek száma 50 fô
Borkóstolás a házigazda vezetésével!
FERENCZY PINCE
9400 Sopron, Vas Gereben u. 27.
Tel.: +36 70 548-2470
e-mail: ferenczy@pincze.hu
www.ferenczy.eu

Családunk szôlôterületei a Soproni-hegység lábánál és a Fertô tó partján találhatók. Terméskorlátozással törekszünk arra, hogy minél tartalmasabb, magas
minôségû gyümölcsöt szüretelhessünk az öreg tôkékrôl, hiszen a jó bor alapja a kiváló alapanyag. Legígéretesebb fajtánk a vidékre oly jellemzô kékfrankos. Valódi kihívásnak tartjuk a Fertô-part legjobb, ásványokban gazdag
dûlôin termett szôlôk zamatának megjelenítését borainkban. Szeretnénk a
dûlôk termését külön-külön bemutatni. Véleményünk szerint a fehér fajták is
óriási lehetôséget hordoznak magukban. Ezt bizonyítandó egyre több karakteres fehérbort szeretnénk készíteni.
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Nyitva: telefonos bejelentkezés alapján.
Vendégeinket mangalicakolbásszal, -sonkával és -szalonnával várjuk!

GANGL PINCÉSZET
9400 Sopron, Lehár F. u. 58–62.
Tel.:+36 70 276 22 48, +36 20 448 58 08
e-mail: iroda@ganglbor.hu
www.ganglbor.hu

Családunk szôlész-borász hagyományai másfél évszázados múltra tekintenek
vissza. Közel 9 hektáros területünk kétharmada a Fertô tavat körülölelô dombokon található. Szôlôinket terméskorlátozással, nagy gonddal mûveljük, a
tradicionális borkészítés mellett fontos a modern technológia. Boraink magas
beltartalommal bírnak, a borvidék jellegzetes ízvilága kíséri ôket. Kelendôek
az éttermekben éppúgy, mint a család pincéjében. Kôbe vájt, 200 éves
pincénk tükrözi az alkotás örömét, s a borász ôsök által megôrzött muzeális
tárgyakkal a régi idôket idézi fel. A hangulatos borvacsora igazi élményt nyújt
a borkedvelôknek. Várjuk Kedves Vendégeinket szakmai bemutatóval egybekötött bortúráinkon!
Nyitva: Elôre egyeztetett idôpontra egész évben, 10–40 fô (étel, ital)

IVÁNCSICS PINCE
9400 Sopron, Szegfû u. 30.
Tel.: +36 99 317 262, +36 30 532 06 61
e-mail: ivancsicspince@freemail.hu

Pincészetünk jellegzetes kis családi gazdálkodás a Soproni borvidéken. Öthektárnyi szôlônket családunk telepítette és mûveli. Kizárólag saját termésbôl
készítjük borainkat. Termesztéskor nagy gondot fordítunk a terméskorlátozásra és a környezetkímélô technológiákra. A szôlô értékes ízét, zamatát a hagyományos és korszerû technológia ötvözésével, kíméletes feldolgozással
mentjük át a borba. Nemzetközi, országos, valamint regionális versenyeken
elért sikereink boraink kiválóságáról tanúskodnak. Ismert szakíró írta:
„lendületesség és nagy eltökéltség, a szakma alapos ismerete és szeretete áll
ezek hátterében”. Szeretettel kínáljuk borainkat, várjuk látogatását termelô
pincénkben!
Nyitva: minden páros héten pénteken 15.00–19.00

JANDL PINCÉSZET
9421 Fertôrákos, Patak sor 26.
Tel.: +36 99 355 048, +36 20 419 14 11
e-mail: jandlbor@jandl.hu
www.jandl.hu

A családi borgazdaság a több évszázados poncichter kultúra hû képviselôje.
A múltba visszatekintve szôlôtermelô ôseink tisztelete, a tradíciók ápolása
kötelez bennünket. A szôlô iránti rajongás és a bor szeretete jegyében, mi, a
család férfi tagjai, apa és fia 8,5 hektár saját és részben bérelt területen
gazdálkodunk. Családunk úgy érzi, a megtermelt szôlôbôl származó borokat
az egyre fokozódó piaci versengés közepette csak úgy képes értékesíteni, ha
mindent megtesz a maximális teljesítmény érdekében. Ennek tudatában
munkálkodik a Jandl család éppúgy, mint az ôket körülvevô munkatársak, akik
a szôlôvel és borral való tevékenységet nem csupán munkának, hanem életformának is tekintik.

Nyitva: a hét minden napján 11.00–22.00, telefonos bejelentkezés alapján
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LÖVÉR PINCE
9400 Sopron, Ady E. út 31/b.
Tel.: +36 99 506 212, +36 20 353 59 63
e-mail: sopvin@loverpince.hu
www.loverpince.hu

Pincénkhez 85 hektár szôlô tartozik. Ültetvényeinket a legjobb dûlôkbe – 79,6
hektár Fertô tó partja, 5,4 hektár Langschilling-dûlô – telepítettük, jellemzôen
„ernyô” mûvelésmóddal. Boraink fele külföldön, fele saját üzleteinkben és a
gasztronómiában kerül piacra. Vörösborainknál az erjesztéskor megôrzött,
sokrétû gyümölcsillatokat, ízeket új kisfahordós és nagyfahordós érleléssel
gömbölyítjük. Fehérboraink csilingelô gyümölcsössége a beérett szôlô telten
gömbölyû testével olvad össze. Fôként gyümölcsöket hordozó boraink stílusát,
minôségét a hazai és nemzetközi borversenyeken kapott aranyérmek és
fogyasztóink szeretete igazolja.

Nyitva: hétköznap: 10.00–18.00, szombat: 8.00–12.00

LUKA PINCÉSZET
9400 Sopron, Zerge u. 19.
Pince: Fertôrákos, Szt. Sebestyén út
Tel.: +36 99 316 379 +36 30 272 5014,
+36 30 654 8241
e-mail: info@lukawine.com
www.lukawine.com

Családunknak évszázados szôlôtermesztôi múltja van, ugyanakkor ígéretes
jövôt is hordoz. A pincészet új feldolgozójában, Fertôrákos határában,
borkóstolásra is mód nyílik. Ültetvényeink a Fertôrákos–Balf közötti dombsoron
találhatóak. A jellemzôk: egyedülálló Fertô tó menti klíma, kiváló talaj és sok
napfény! Híven ötvözzük szüleink örök érvényû szabályait korunk technológiai
eljárásaival. S mire számíthat, aki Luka-bort kóstol? Férfias karakter és nôi
könnyedség érdekes kettôsségére. Hiszem, hogy boraink nem csupán kellemes
nedûk, hanem palackba zárt könyvek, amelyek városunkról, az emberekrôl és
a sorsunkról mesélnek. Szeretettel ajánlom borainkat!

Nyitva: borprezentáció elôzetes bejelentkezés alapján

PÁLOS PINCE
9400 Sopron, Gesztenyés krt. 64.
Tel.: +36 30 438 1710
e-mail: borbarat@soproniborvidek.hu
horvathvin@freemail.hu

Sopronbánfalván, a pálos rendiek által 1771-ben építtetett, 563 négyzetméter
alapterületû, autentikus papi pincében nyolc tulajdonos borászkodik: Aradi
Krisztina, Bónis Péter, Dely Levente, Horváth Imre, Major István, Reitter János,
Taschner István és Zsugonits József. A gazdák egyénileg és közösen mûvelt
szôlôibôl fahordós érleléssel készül a vörösbor. Az értékesítés egyénileg,
illetve közösen történik. Az évszázados falak között, a boltíves pincében tíz
különféle bor is kóstolható. Remek látványosság a pince mögött épült templom
és kolostor, ahonnan nappal gyönyörû panoráma tárul elénk, esténként pedig
a kivilágított templom fényénél gyönyörködhetünk a táj meghitt szépségében.
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Nyitva: elôre egyeztetett idôpontban

PFNEISZL PINCE
9400 Sopron, Kôszegi út 81.
Tel.: +36 99 505 073, +36 30 560 0736
e-mail: wine@pfneiszl-vineyards.com
www.pfneiszl-vineyards.com

Így szeretem az életet! Együtt, bio módon, harmonikusan, természetesen,
kiegyensúlyozottan. És nemcsak maga a Pfneiszl család él így, hanem a
boraik ízében is ugyanezt érezhetjük. Ez a természetesség alapú szemlélet a
pincében a modern techológiával igen eredményesen egészül ki. A továbbiakban a Pfneiszl Pincészet a természettel kíván együtt dolgozni, és az évjáratok egyediségét igyekszik megôrizni, elôtérbe helyezni. Azért persze az
újdonságoknak is van létjogosultságuk. Mint ahogy a fiatal Pfneiszl-generáció
ötleteinek is, akik a 2006-os szüret óta intenzíven kiveszik részüket a gazdaságban folyó munkákból. Mind a pincében, mind a marketing területén a
lányok – Birgit és Katrin – keze nyoma egyre inkább tetten érhetô, de elsô
önálló munkájuk, a Sparkelina kóstolásakor érezhetjük ezt a leginkább.

Nyitva: borprezentáció elôzetes bejelentkezés alapján

PRINYÔ BOROZÓ
9400 Sopron, Koronázódomb
Tel.: +36 99 334 042
e-mail: princzesanett@citromail.hu

A Princzes családban a szôlészet, borászat szeretete régi idôkre vezethetô
vissza. A bor meghálálja a törôdést – tartja a családi hagyomány –, de igényli
is, éppúgy, mint egy szép asszony. Ma öt hetktáron gazdálkodunk.
Fajtaválasztékunk kialakításakor a Soproni borvidék jellegzetességeinek
megôrzése mellett ügyeltünk napjaink fogyasztási igényeire. A „Prinyô” fogalom az ínyencek körében, mivel finom boraink mellett rezgôs csülökkel és
hidegtállal, családias kiszolgálással várjuk a vendégeket. Borozónk 120
férôhelyes, gyakoriak a borkóstolók, a rendezvények és a baráti összejövetelek. Boltíves pincénket Faragó Miklós festômûvész mennyezeti, ablak- és
fali díszítései teszik egyedivé.

Nyitva: a hét minden napján vasárnap kivételével 15.00–23.00

TASCHNER BORHÁZ
9400 Sopron, Balfi u. 164.
Tel.: +36 99 506 605 +36 20 931 5225
e-mail: info@taschner.hu
www.taschnervin.hu

Családi vállalkozásunk többgenerációs poncichter tradíciókkal büszkélkedhet.
A gondos, hozzáértô mûveléssel termesztett szôlôt a bor fajtájának, jellegének
megfelelôen hagyományos vagy reduktív módon dolgozzuk fel, érleljük borrá.
A Taschnervin 2004-ben történetének egyik mérföldkövéhez érkezett: új telephelyet nyitottunk a festôi Sopron Pihenôkereszt városrészében. A borház –
ahol a teljes borászati vertikum megtalálható a szôlôfeldolgozástól az
érlelésen át a palackozásig – egykori szôlôültetvényünk helyén, enyhe déli
fekvésû domboldalban található. Látogatóinknak felejthetetlen kilátása nyílik a
városra és a környezô hegyekre. A nemes borok kedvelôit kóstoltató helyiség
és vinotéka várja.

Nyitva: hétfô–péntek: 8.00–16.00, ezen kívül bejelentkezés alapján
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TÖLTL PINCÉSZET
9400 Sopron, Zárányi u. 21.
Tel.: +36 99 323 702, +36 30 946 53 87
e-mail: toltl.jozsef@chello.hu
www.toltlvin.hu

Szôlôskertekkel övezett pincészetünk telephelyérôl, Felsôkereszthegyrôl
csodálatos kilátás nyílik a Fertô tóra. A Töltl Pincészet festôi környezetben, a
Fertô–Hanság Nemzeti Park tájvédelmi körzetében található, Sopronból mûúton jól megközelíthetô. Családunk immár fél évezrede borászkodik.
Büszkeséggel tölt el, hogy Töltl Lénárd ôsünk nevét már 1566-ban említi egy
hiteles krónika. Tipikusan családi vállalkozásként, elôdök hagyományait
ötvözve, de egy korszerû, modern pincészet elônyeit kihasználva készítjük
borainkat. Minôségi bort készítünk – ez a sikeres értékesítés titka.
Termôterületeink a kiváló mikroklímával rendelkezô Fertô tó partján helyezkednek el, ahol 6 hektárnyi területet mûvelünk.

Nyitva: borprezentáció elôzetes bejelentkezés alapján

VINEX BORÁSZAT
9400 Sopron, Rákóczi Ferenc u. 39.
Tel.: +36 99 506 320, +36 30 957 2014
e-mail: vinex@vinex.hu
www.vinex.hu

A VINEX Borászat a Soproni borvidék egyik legnagyobb borászata. Jelenleg
évi 15 ezer hektoliter bort készítünk, amelynek alapanyaga többek között az
55 hektárnyi saját szôlôültetvényünkrôl származik. Boraink készítésekor
kiemelkedô szerepet kap a hagyományos soproni ízvilág, amely fôként a
Fertô-parti mikroklímának köszönhetô. A borok nagy részét fahordókban dolgozzuk fel. Sopron belvárosában található, és a feldolgozás megvalósítására
szolgál a város legnagyobb pincéje, melyben tizenkettô, az 1800-as években
épült betonhordó is található. Az évszázados pincerendszerben termelôi
pincelátogatással egybekötött borkóstolóval várjuk vendégeinket, elôzetes
bejelentkezés alapján.

Nyitva: pincelátogatás elôzetes egyeztetés alapján,
borkimérés minden nap: 6.00–14.00

WENINGER PINCÉSZET
9494 Balf, Fô u. 23
Tel.: +36 99 531 082, +36 30 526 3474
e-mail: balf@weninger.com
www.weninger.com

Franz Weninger osztrák borász 1997 tavaszán vásárolt területet a történelmi
Soproni borvidéken, és alapított pincészetet a festôi szépségû Balfon.
Ausztriában ezt megelôzôen elnyerte „az év borásza” (1995) kitüntetô címet.
A borászat mintegy 30 hektár kitûnô területen gazdálkodik, a Spern Steinerés Frettner-dûlôben. A cég irányítását 2000-tôl az ifjabb Weninger, Franz
Reinhard vette át, aki többek között Kaliforniában és Ausztráliában sajátította
el a szakma rejtelmeit. 2006. január óta a biodinamika elvei alapján
gazdálkodik. Ôt idézzük: „Célom a helyi mikroklíma, illetve talajadottságok
megjelenítése a borokban, ún. terroir borok készítése. Szeretném elérni, hogy
a soproni kékfrankos az ôt megilletô helyet foglalja el a magyar
borkultúrában!”
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Nyitva: hétfôtôl szombatig: 8.00–16.00

KÉKFRANKOS BORÚT
A FERTÔ - PARTI KÖR ÁLLOMÁSAI

FERTÔRÁKOS
SOPRONKÔHIDA

III.

IV.
II.
SOPRON

I.

BALF

Kékfrankos borút –
a Fertô-parti kör állomásai

KÓPHÁZA

I.

Taschner borház

Sopron, Balfi u. 164.

II.

Fényes Pincészet

Présháztelep (Balf és Fertôrákos között)

III.

Jandl Pincészet

Fertôrákos, Patak sor 26.

IV.

Töltl Pincészet

Sopron, Zárányi út 21.

A városi borútkör állomásait látsd a 11. oldalon!
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A Z Ö N HÁZIGAZDÁJA S OPRONBAN :
Tourinform Sopron Liszt Ferenc u. 1.
Tel.: 99/517-560
E-mail: sopron@tourinform.hu
Turisztikai központ - kerékpárkölcsönzô:
Deák tér
Tel.: 99/505-438
Fontosabb weboldalak:
www.sopron.hu
www.tourinform.hu
www.prokultura.hu
Fontosabb telefonszámok:
Polgármesteri hivatal ZÖLD szám: 06-80/204-322
Segélyhívó: 112
Kórház: 99/312-120
Tudakozó: 198

Kiadja: Pro Kultúra Sopron Kft.
Turisztikai központ és Tourinform-iroda
9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
Tel.: 99/517-560

Jó hozzánk eljönni!
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