
CSOMAGAJÁNLATOK 

Kedves Leendő Vendégeink! 
 
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás a Duna Vendégház és Panzió 
-ban a korlátozás visszavonásáig szünetel! 

A MAGYAR KORMÁNY koronavírus-járvány terjedésének csökkentése érdekében meghozott 
szigorításainak értelmében a Szállás és Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások - 
kifejezetten turisztikai céllal - ideiglenesen szünetelnek, a csoportos érintkezések elkerülése 
okán. 

Megértésüket ezúton is köszönjük.  

Az alábbi csomagajánlataink a korlátozások feloldását követően kerülnek frissítésre, az 
akkori szervezhető és lebonyolítható lehetőség szerinti aktualitások és a hozzájuk tartozó 
árképzési lehetőségek alapján. Szíves türelmüket ezúton is köszönjük. 

 

Leányvári CsapatÉpítő Élmények CSOMAG  

A CSOMAG TARTALMA: 

2 nap/1 éjszaka szállás minimum 20 fő/ maximum 35 fő részére franciaágyas/kétágyas 
szobában 
 
Ellátás: Helyi termelők kincsei büfé reggeli vagy frissen csomagolt szendvics, szintén helyi 
termelők portékáiból  
 
Indulás a Panzió elől, gyülekezést követően kisbusszal (szállítható személyek száma: 24 vagy 

36 fő) 

 
Múltidéző - Leányvári Tájház megtekintése idegenvezetővel  
 
Barangolás a Leányvári Pincesoron – Dúzsi Rosé Kóstolóval (Dúzsi Tamás Családi Pincészet 
boraiból) 
 
Leányvári Bisztró és Fröccsterasz – Kézműves hamburgerezés 

Indulás a Bisztró elől, gyülekezést követően kisbusszal (szállítható személyek száma: 24 vagy 

36 fő) 
 
Ingyenes parkolás őrzött parkolóban 
Ingyenes wifi 

 

 



SZÜRETI HÉTVÉGE (péntek-vasárnap) szeptember/október hónapokban 

A CSOMAG TARTALMA: 

3 nap/2 éjszaka szállás minimum 20 fő/ maximum 35 fő részére franciaágyas/kétágyas 
szobában 

Ellátás: Helyi termelők kincsei büfé reggeli vagy frissen csomagolt szendvics, szintén helyi 
termelők portékáiból  

8:00 és 9:00 között: Indulás a Panzió elől, gyülekezést követően kisbusszal (szállítható 
személyek száma: 24 vagy 36 fő) 

9:00-tól Szekszárdi Szüreti Napok – Barangolás a rendezvény kiállítói között valamint 
színpadi fellépők megtekintése 

11:30-tól Szombati Szüreti ebéd Szekszárd Szüreti Napok kereteiben a történelmi Béla 
király téren (előre egyeztetett választható menüvel – Arany Kulacs Vendéglő kínálatából) 
 
13:00 Szombat délutáni 3 tételes borkóstoló a Sárosdi Pincészet boraiból a Béla király téri 
standnál - tartalma: Réka Rosé vagy Rizlingszilváni-Chardonnay, Kékfrankos, Bikavér 
(gyermekek esetén must is kóstolható) 
 
17:00-tól Szombat esti pincelátogatás – PinceTúra a Sárosdi Pincészet borkincsei között, 
ahol Judit és Robi hordómintákat is bemutat. 
 
19:00-tól Szekszárdi paraszttálas vacsora, szintén a Sárosdi Pincészet-nél – helyi termelők és 
gazdák ínyencségeivel. 

21:00 és 21:30 között: Indulás a Sárosdi Pince elől gyülekezést követően kisbusszal vissza a 
(szállítható személyek száma: 24 vagy 36 fő) 

Ingyenes parkolás őrzött parkolóban 
Ingyenes wifi 

 

 

 

 

 

 

 



„CsapatÉpítő” ÖrömSzüret (péntek-vasárnap) szeptember/október 
hónapokban 

(csoportos bejelentkezés esetén 25 főtől további kedvezmény igényelhető) 

A CSOMAG TARTALMA: 

3 nap/2 éjszaka szállás minimum 20 fő/ maximum 35 fő részére franciaágyas/kétágyas 
szobában 

Ellátás: Helyi termelők kincsei büfé reggeli vagy frissen csomagolt szendvics, szintén helyi 
termelők portékáiból  

7:30 és 8:00 között: Indulás a Panzió elől, gyülekezést követően kisbusszal (szállítható 
személyek száma: 24 vagy 36 fő) 

8:30-tól ÖrömSzüret Sárosdi Pince szőlőbortokán – ÖrömMunka felügyelő: Sárosdi Róbert 
vagy Sárosdi Judit 
Munkát megelőzően - Tőkétől a Pohárig  - rövid ismertető a szüretelendő szőlőfajtáról, 
feldolgozási módokról és a majdani bor érlelési és palackozási folyamatairól. Csak, hogy 

mindenki tudja, hogy amit éppen szüretel, az majd melyik palackos bor lesz a 😊  

12:00-tól Szüreti ebéd – Székely Káposzta Sárosdi módra finom borokkal a Pincészetnél. 
Székelykáposzta – Réka Rosé – Merlot – Ákos Fiam bortételekkel 
 
15:00 Land Rover – BorTúra a Szekszárdi Borvidéken – 2 órás program megállókkal a 
Szekszárdi Borvidék lankáin keresztül, mini borkóstolóval az egyik állomás ponton. Részletek 
pontosítása a csomag megrendelésekor szezonálisan. 
 
18:00 és 18:30 között: Indulás a Sárosdi Pince elől gyülekezést követően kisbusszal vissza a 
Duna Vendégház és Panzió (szállítható személyek száma: 24 vagy 36 fő) 
 
19:00-tól ÖrömBográcsozás a Duna Vendégház és Panzió-nál. 

Ingyenes parkolás őrzött parkolóban 
Ingyenes wifi 

 

 

 

 

 


