
 
VI. GASZTRO BICIKLI 

 

„Tokaj!”  
 

Magyarország 6. kerékpáros gasztro-kalandja! 

2021. augusztus 6-8. 
 

 

1. NAP:2021.aug.6. 
 14.00: szállásfoglalás: Tiszavirág Camping és Vendégház, 4465 Rakamaz, Tiszapart, 

Horgász utca 11/A   
 EBÉD: borsóleves, sörben sült csirkecomb, savanyúság 
 15.00: Huttkay Tímea bútorfestőegyedi kézzel készült festett használati és 

ajándéktárgyainak megtekintése 
 16.00: Tokaji Múzeum/Világörökségi Bormúzeum: 

Klimkovits Ignác- Jelenet a honfoglalásból 5 D-s festményének megtekintése, kóstoló 
falatkával és egy pohár borral 

 18.00: Tokaji Kávépörkölő Manufaktúra és Kávéház (egy kávé és egy süti 
választható): 

 Helyben, frissen pörkölt speciality kávé: Espresso / EspressoMacchiato (pici 
tejhabbal) / Café con panna (espresso tejszínhabbal) / Cappuccino / 
Crescendo (cappuccino chilivel) / Okos cortado (cortado kókuszzsírral) 

 Saját készítésű,adalékanyag mentes, egészségtudatos sütik: Cantuccini / 
Csokis keksz / Piték (meggyes, almás) / Mandulalisztes brownie (72%-os 
étcsokoládéval, gluténmentes) / Máktorta meggyszósszal (gluténmentes) 

 Jézus szíve templom megtekintése 
 19.30 VACSORAa vízen: bográcsos pontyhalászlé, túrós csusza házi tepertővel                            

 

  



2.NAP: aug.7. Borvidéki bringatúra    TÁV: 40Km 
 8:00REGGELI: vegyes tál házias ízekkel 
 9:00 indul a kerékpártúra 
 BODROGKERESZTÚR:  

 Csicsörke műhely: Házi szörp- és lekvárkóstoló 
 Kriszta Kávézója:Kávékülönlegesség a világ minden tájáról/házi 

sütemény/olasz fagyi(egy kávé és süti vagy fagyi választható) 
 Borecet Művek-Acetámia ecetmúzeum: 5 fajta ecetkóstoló és 

múzeumlátogatás 
 TARCAL:  

 Zempléni Sajt Manufaktúra: sajtkóstoló-program 
 EBÉD: Dégenfeld-kastély + fürdőzés: (A vagy B menü választható) 

 A, Lassan sült tarja, konfitált fokhagyma, burgonyás nokedli  

 B, Jércemell, füstös paprikás mártás, tagliatelle, sült koktélparadicsom 

 Hideg túrógombóc, mangó, eper, bazsalikom 

 MÁD: 
 Mádi sajt manufaktúra: friss gyümölcsös sajttorta mádi szamorodnival vagy 

furminttal                   
 TARCAL: 

 Áldó Krisztus szobor és panorámasétány/ bányató 
 Tokaj Kikelet Pince: fröccs vagy bodzaszörp vagy mentaszörp+pogácsa  

 TOKAJ: 20.00 VACSORA: szabolcsi töltött káposzta      
 RÚZSA MAGDI KONCERT: nincs benne a programban, opcionálisan látogatható:  

https://www.jegy.hu/venue/tokaj-fesztivalkatlan 

 

3.NAP: aug.8. Bodrogzugi kenu-, kajak-, és SUP túra 
 8:00REGGELI:sajtos bundáskenyér, virsli, zöldségek, tea 
 9:15Bodrogzugi kenu-, kajak- ésSUP-túra 
 13.30 EBÉD: Tokaji Halbisztró: haltepertő, hasábburgonya, koviubi, kézműves sör  

(meggyes, napkincse, bajor búza)  vagy üdítő vagy kávé 

 

  



A JELENTKEZÉS MENETE: 

1. A részletek és a szállásfoglalás egyeztetése miatt előszörHÍVJ FEL kérlek! 

70/7715167 Györki Erika 

 A jelentkezések és a szállásfoglalás befogadása érkezési sorrendben történik! 

 A 2 ágyas szobák száma korlátozott! 

 Több éjszaka is foglalható a szálláson, program előtt és után is! 

2. UTALD EL az összeget! 

3. Parkolás a szálláson: 500 Ft/nap, helyszínen fizetendő!  

A JELENTKEZÉS A TELJES RÉSZVÉTELI DÍJ BEFIZETÉSÉVEL ÉRVÉNYES: 
 2021.07.15-ig való befizetés esetén: 56.000 Ft 
 2021.07.30-ig való befizetés esetén: 59.000 Ft 
 A részvételi díj tartalmazza:2 éjszaka szállás, az étkezések, kóstolók költségét, 

belépőket,idegenvezetést, túravezetést, kísérőautó és szervizelésköltségeit… 
 

FIZETÉSÁTUTALÁSSAL: 
 Árpád Vezér Diáksport Egyesület, K&H Bank: 10400315-50526550-55501000 
 Közleménybe: Gasztro Bicikli- az átutalt összeget takaró résztvevőkpontos neve 
 Számlakiállítás: csak! az utaló személy vagy szervezet nevére történhet, 

számlaátvétel a helyszínen! 
 Kerékpárbérlés: 1.500/ nap, (Halra Bor étterem mögött) info@hajokirandulas.hu 
 A program egyedi, katicás pólója a HELYSZÍNEN megvásárolható az előzetesen, e-

mailban leírt igényed alapján: név, méret, db szám.Ára: 5.000 Ft 
 A kisebb csomagokat a túrán kísérőautó szállítja 

 

 HOZZ MAGADDAL:  

láthatósági mellény, ha tudsz sisakot, lámpát, fényvisszaverő dolgokat, TAJ kártya, lakat, 

ivóvíz, cserepóló az izzadékonyabbaknak, zsepi, wc papír, mobilteló, kis hátizsák, övtáska, 

szalmakalap vagy siltes sapka erős nap esetén, aprópénz, törölköző, papucs, fürdőruha, 

esőfelszerelés, esernyő, gyógyszer, napszemüveg, fehér hosszú ujjú póló a leégés miatt, 

szúnyogírtó.  Ágynemű van, a szobád kulcsára saját felelősséggel vigyázz majd! 

 

A LEGIDŐSEBB ÉS LEGFIATALABB BICAJOS AJÁNDÉKOT KAP!  

SZERETETTEL VÁRUNK! 
Györki Erika 

Árpád Vezér Diáksport Egyesület, Sárospatak 
T: +36/70/771-51-67 

M: kgyerika@gmail.com 
FB:Gasztro Bicikli 

WEB: www.gasztrobicikli.hu 

mailto:kgyerika@gmail.com

