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טיסה בוקר סדירה תביא אותנו לשדה התעופה של 
בודפשט, שם ימתין לנו מיניבוס אלגנטי איתו נצא אל 

.Eger עבר המרחבים והכרמים של אזור העיירה

אגר היא עיירה ציורית, מלאת סמטאות יפייפיות 
ומבנים היסטוריים, המפורסמת בעיקר בזכות היינות 

האדומים שלה, הידועים בכל העולם.

נערוך ארוחת צהריים והיכרות עם המטעמים 
המקומיים במסעדה מסורתית.

לאחר מכן נגיע לביקור וטעימות יין ביקב Juhász, שם 
נחשף אל זני הענבים המקומיים, וכמובן, אל היין 

המקומי המפורסם ביותר באיזור אגר - ׳׳דם השוורים - 
Egri Bikaver׳׳.

לאחר מכן, נצא אל הדרך לכיוון מחוז Tokaji, נגיע אל 
בית המלון לצ׳ק אין ונצא לארוחת ערב במסעדה 

מקומית ואחריה ומנוחת לילה טובה.

נחיתה רכה
יום 1



טוקאי הוא אזור היין המפורסם ביותר בהונגריה , ביתו של זן 

הענבים הנפוץ בטוקאי, האהוב ביותר על משפחות האצולה בעבר 

ומביני עניין בהווה - זן ה״פורמינט Furmint״.

 זהו זן אצילי ומלכותי, אשר משמש להכנת יין מתוק, בשיטות 

מסורתיות -  באמצעות בציר מאוחר ובעזרתה של פטרייה מיוחדת, 

 ."Noble Rot" שזכתה לכינוי המבטיח

 ,"Royal Tokaji" נזכה להגיע לביקור וטעימות יין ייחודיות ביקב

הידוע בזכות יינותיו המופלאים.

לאחר מכן, נגיע לביקור ביקב  "Hétszőlő" ההיסטורי, הידוע 

בהיסטוריה מפוארת. נערוך טעימות יין ואחריהן, ארוחת צהריים 

דשנה במסעדה מקומית.

אחר הצהריים נצא לביקור ביקב מסורתי נוסף, מהעתיקים 

והמפורסמים ביותר באיזור Tokaji, יקב ״Oremus״, המפורסם 

שביקבי האיזור ואחד השמות החשובים בעולם. ביקור וטעימות 

יינות איכות, יספקו לנו חוויה בלתי נשכחת.

נסיעה חזרה אל בית המלון, מנוחה קלה ואחריה צפויה לנו סעודה 

בלתי נשכחת עם שף מקומי.

טוקאי
יום 2



הבוקר נבקר באחד היקבים המוערכים ביותר בטוקאי - יקב 

"Szepsy". משפחת ספשי מגדלת ענבי יין כבר מהמאה ה- 16. 

אישטבן ספשי, אבי המשפחה, הוא אחת מהדמויות החשובות ביותר 

בענף היין ההונגרי, וחתום בין היתר על הקמת "חברת היין המלכותית 

של טוקאי". אישטבן מייצר את היין שלו כבר משנת 1978, בהקפדה 

גדולה על בציר ידני ומאוד סלקטיבי. הכמויות קטנות אבל ההנאה 

גדולה.

בסוף הביקור נערוך ארוחת צהריים, באחת המסעדות הטובות באזור.

היקב הבא שנבקר בו, נקרא ״Disznóko״ - יקב בעל מורשת 

מפוארת, שבעלותו עברה בין משפחות אריסטוקרטיות, לבעלותה של 

המדינה בתקופת השלטון הקומוניסטי, ומאז 1992, בחזקתה של 

חברה בשם AXA  Millésimes, המחזיקה במספר יקבים מוערכים 

בעולם, ביניהם ״Chateu Pichon Baron״ ,אחד היקבים הטובים 

 ביותר בבורדו. 

נסיעה חזרה אל המלון למנוחה קלה, אחריה ניפגש שוב לארוחת 

ערב ביקב מרשים באזור. 

Tokaji – TAKE 2
יום 3



 ,Mád הבוקר נעשה את דרכנו אל העיירה המקסימה

שבמרכזה שוכן בית כנסת עתיק יפהפה, שנבנה בשנת 

1795. בית הכנסת מושך אליו מבקרים מכל העולם, 

ומשכן גם מרכז תרבות יהודית ומוזיאון קטן.

 נבקר בבית הכנסת ואחריו נמשיך אל יקב 

״HOLDVÖLGY״ המפורסם בזכות יינות באיכות 

גבוהה מאוד, אדומים ולבנים, ובזכות מרתפי היקב, 

המשתרכים באורך 2 קילומטר מתחת לאדמה.

 בסוף הביקור, נאכל ארוחת צהריים במסעדה מקומית 

המגישה מנות הונגריות מסורתית. ביקור ביקב נוסף 

ואחריו נסיעה לבודפשט וצ׳ק אין במלון, אחריו נזכה 

לזמן חופשי וערב לגלות את העיר, כל אחד לפי הקצב 

המתאים לו.

Mád העיירה
יום 4



בסוף ארוחת הבוקר נצא לכיוון וילאני Villány, אזור בו 

מיוצר קברנה פרנק מהטובים ביותר בהונגריה ויש שיגידו 

הטובים בעולם כולו. יינות עוצמתיים ואלגנטיים מיקבים 

בעלי מסורת עתיקה.

נבקר בבית מלאכה לייצור חביות מעץ אלון הונגרי, המוכר 

בעולם בזכות איכותיו הבולטות לאחסון יין. לאחר הביקור, 

נסעד ארוחת צהריים טובה ביקב.

נגיע ליקב ״Vylyan״ היפייפה, המוקף כרמים ונוף עוצר 

נשימה. היקב ידוע בזכות יינותיו האדומים, אותם נזכה 

לטעום בביקור ביקב.

נחזור אל המלון ולארוחת ערב חגיגית לציון הלילה האחרון 

בטיול, נרים כוסית ונהנה מחברה טובה ואוכל משובח.

Villány
יום 5



בסוף ארוחת הבוקר, נצא יחד למרכז העיר 

בודפשט. בודפשט היא לב ליבה הפועם של 

הונגריה, עיר שוקקת ומלאת חיים, מרחצאות, 

ברי יין ומסעדות מישלן, וכל הטוב שיש לעיר 

אירופאית ותיקה להציע.

נהנה מזמן חופשי לטיול ברחובותיה הציוריים, 

לגילוי מטעמים מקומיים  ולקניות בשווקים 

הצבעוניים. 

לקראת שעות אחר הצהריים, נצא יחד אל 

שדה התעופה ונעלה על טיסה חזרה לישראל.

הקסם של בודפשט
יום 6


