AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a Tenkes Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft. HUHR/1901/2.1.3/0095 azonosító számon nyilvántartott
„Wine Tour Across Borders” határon átnyúló együttműködési projektje kapcsán
„study tour-ok szervezése” tevékenységre
Bevezetés:
A Wine Tour Across Borders horvát-magyar határon átnyúló INTERREG együttműködési projekt
keretében 2 study tour kerül megvalósításra. Az egyik „Joint study tour in Austria”, egy horvát és
magyar szakembereknek (borászoknak, borászatok alkalmazottainak, borturizmus és bormarketing
területen dolgozó kollégáknak) szervezett study tour Ausztriába, ahol fő attrakcióként a Loisium
Látogatóközpont kerülne megtekintésre, egy jól működő borturisztikai központ „jó gyakorlatának”
átvétele céljából.
A 15 fő véleményformáló szakújságírók, kereskedő, és utazási irodai referenseknek szervezett „Study
tour for professionals” célja pedig 2 tartalmas nap alatt bemutatni a Villányi borvidék egyedi
jellegzetességeit. A szakmai csoport programja Horvátországban még két program nappal egészül ki,
ami a horvát partnerek külön szervezése.

FELADAT: A nevezett projekt kapcsán a felsorolt utazások megszervezése a cél az alábbiak szerint:
1. „Joint study tour in Austria” – 2022. május (2 éj)
• 30 fő számára transzfer szervezése Siklós- Ausztria-Siklós útvonalon, a programokon
szintén busz biztosítása
• 30 fő számára szállás biztosítása szállodában (3 vagy 4 csillag) vagy a kategória
minőségének megfelelő egyéb szállástípusban, reggelivel.
• Kísérő biztosítása a vezetett programokra: 1 fő horvát -magyar nyelven beszélő
kísérő
• Napi 1 (3 fogásos) főétkezés biztosítása
• 1. nap Kamptal
o Langenlois, LOISIUM World of Wine, a borvidék közösségi bor turisztikai
központjának meglátogatása.
o A helyi borút Langenlois bejárása
o Látogatás a borvidék egy nagy múltú, tradicionális, prémium minőséget
képviselő, meghatározó pincészetében
• 2. nap Kremstal & Wachau
o Délelőtt Kremstal
o Látogatás a borvidék egy nagy múltú, tradicionális, prémium minőséget
képviselő, családi pincészetében (komplex borturisztikai szolgáltatások
megtekintése)
o Délután Wachau
o Látogatás egy szövetkezeti modellben is működő pincészetben
2. „Study Tour for professionals” – 2021. augusztus 18-20./ 2 éj
• 15 fő, a Villányi borvidék és a horvát partnerek által előzetesen kiválasztott
szakemberek számára 2 napos program szervezése a Villányi borvidéken (kísérők
száma: 3 fő, akik szintén részt vesznek a programokon)
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Utazás biztosítás Budapest - Villány – Vörösmart útvonalon (A programokon szintén
külön busz biztosítása)
Szállás biztosítása 2 éjszakára egy szálláshelyen egy ágyas elhelyezéssel (szálloda
szállástípusban)
1. nap: programjavaslat:
o Indulás Budapest -Kelenföldről szervezett busszal Villányba.
o Késő délelőtt érkezés a szállásra, szállás elfoglalása.
o 3 fogásos ebéd
o Egy dűlőtúra szervezése
o 1 tradicionális villányi családi pincészet meglátogatása 5 tételes
borkóstolóval
o Visszatérés a szállásra
o 1 villányi pincészet meglátogatása, 3 fogásos borvacsora szervezése és
vezetett pinceséta 6 tételes borkóstolóval.
2. nap programjavaslat:
o Reggeli a szálláson
o Máriagyűdi Kegytemplom meglátogatása, 10 perces idegenvezetéssel –
Siklós Máriagyűd
o Villány dűlőtúra
o Top 12 borok kóstolójának megszervezése a 3 fogásos ebéddel egybekötve
o Indulás Siklósra: Siklósi Vár meglátogatása
o Részvétel a WebWineWriting verseny hivatalos programján a Várban
o Egy egyedülálló hangszer, a Borgona debütáláson való részvétel a Siklósi
Várban
o „Gettogether” borkóstoló programon való részvétel a Siklósi Vár teraszán
o Streetfood jellegű vacsora biztosítása a Siklósi Várban az esemény keretén
belül.
o Vacsora után indulás Villányba, vissza a szállásra.
3. nap programjavaslat:
o Reggeli után indulás Vörösmartra, ahol a csoport programja a horvát
partnerek szervezésében folytatódik

A Tenkes Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő, az Ajánlattevők részére előírja a bevont
alvállalkozói szerződések tartalmára, összegére és kifizetésére vonatkozó transzparenciát, mely
ellenőrzés tárgyát képezi. A saját és alvállalkozókon keresztül végzett teljesítéseket a számla
mellékleteként benyújtott számlarészletezőn részletesen bemutatni szükséges.

