Pincelakat borvendégház létesítése, Borturisztikai Központ létrehozása
- Pályázatok -

Pincelakat borvendégház létesítése Császártöltésen
DAOP-2.1.2-09-2010-0016
A Dél-alföldi Operatív program keretein belül meghirdetett Turisztikai vonzerőhöz,
kapcsolódó kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése című pályázati
felhívásra a Modus- Operandi Kft, vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A pályázat célja az egész éven át nyitva tartó, kereskedelmi szálláshely, 3 csillagos, 56
férőhelyes szálloda kialakítása és új munkahelyek teremtése. A megvalósítás 2013.03.31-én
zárul, melyből az alábbiak valósulnak meg:




A Wellness részlegben medence, szauna, infrakabin, jacuzzi, dézsafürdő, szolárium, a
Fitness részlegben kardio- és izomerősítő gépek várják majd a látogatókat, valamint
biliárd és kártyaasztalok, a játékos kedvűeket.
Az ünnepség a beruházás helyszínén, 6239 Császártöltés, Keceli u. 91. szám alatt
került megrendezésre. A vendégek között a megvalósításban résztvevő személyek is és
a média munkatársai is rész vettek. A vendégek szabadon bejárhatták az épületet, majd
ezt követően finom enni és innivalóval várta őket.

Projekt adatok:






Projekt időtartama: 2011.01.01- 2013.03.31.
Projekt összköltsége: 232.700.000 Ft
Támogatás mértéke: 40%
Támogatás összege: 93.080.000 Ft
Projektazonosító: DAOP-2.1.2.-09-2010-0016

Közreműködő szervezet:



DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Pincelakat Borturisztikai Központ létrehozása
Császártöltésen




Főkáptalani Pince Kft.
6239 Császártöltés, Keceli út 91.
Pályázati azonosítószám: DAOP-2.1.1./D-2008-0003

Kiskőrös és térsége változatos, vadregényes tájakkal, hagyományokkal, gasztronómiai
különlegességekkel, kitűnő borokkal, gyógyító vizekkel és szabadidős lehetőségekkel várja
látogatóit. Kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelő programot, hiszen
lehet itt túrázni, kerékpározni, lovagolni, horgászni, vadászni, fürdeni, gyógyvízben
gyógyulni, kulturálódni, bort és pálinkát kóstolni.
A Pincelakat Borturisztikai Központ Császártöltésen, a kiskőrösi kistérségben került
megépítésre. Mind az aktív, mind a pihenni, regenerálódni vágyó turisták találnak maguknak
kikapcsolódási lehetőséget. A kistérség gazdag kulturális értékeiben, hagyományaiban. A
kistérségbe érkező turisták igényeihez kapcsolódva magasabb színvonalú, sokszínű turisztikai

Pincelakat borvendégház létesítése, Borturisztikai Központ létrehozása
- Pályázatok termékek kialakítása volt jelen beruházás fő célja, ezáltal megteremtve a turisták költési
hajlandóságának emelésével a turisztikai árbevételek növelését is, ami szerepel az elérendő
eredmények között. A Hajós-bajai borvidék látogatóbarát fejlesztése, a Pincelakat
Borturisztikai Központ létrehozása lehetővé teszi a bor- és pálinkakultúra magas színvonalú
megismerését az ide érkező turisták körében.

A projekttel elérni kívánt célok:
Rövidtávú, közvetlen cél:
1.
2.
3.
4.

Bor- és pálinkakultúra magas színvonalú megismertetése
Pálinka, mint hungarikum népszerűsítése
Térségi szezonalítás csökkentése
Magas színvonalú szolgáltatás- és programcsomagok kialakítása

Hosszú távú, közvetett cél:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hajós-bajai borvidék kedvező adottságainak jobb kihasználása
A borvidék ismertségének növelése és népszerűsítése
Turisták számának növelése
Idelátogató turisták költési hajlandóságának emelése
Turisztikai árbevétel növelése
Borászok összefogásának támogatása
Turisztikai desztinációs menedzsment létrehozása

A Pincelakat Borház szolgáltatásai:





















Borkóstolás (80 fős kóstoló helyiség)
Vinotéka
Bortrezor
Pincetúra helyben
Borvacsora
Bortúrák szervezése
Borkultúra bemutatása, népszerűsítése
Borrendezvények, borfesztiválok, borestek
Borversenyek szervezése
Pálinkakóstolás (20 fős kóstoló helyiség)
Pálinka szaküzlet
Pálinkavacsorák
Pálinkatúrák szervezése
Pálinkakultúra bemutatása, népszerűsítése
Pálinkarendezvények, pálinkafesztiválok
Pálinkaversenyek szervezése
Interaktív információs iroda
Borúti szolgáltató központ
Oktatási és konzultációs központ
Szivartrezor

A kivitelezés 2009. szeptemberében kezdődött meg és 2010. októberében ért véget.
A beruházás összértéke nettó 325 000 000 Ft, melyből az elnyert támogatás összege
160 000 000 Ft.
6239 Császártöltés, Keceli u. 91.

