MEGVALÓSUL A CABERNET BORTURISZTIKAI LÁTOGATÓKÖZPONT
KIALAKÍTÁSA A HAJÓSI PINCEFALUBAN CÍMŰ PROJEKT

2017. júniusában került aláírásra a TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00011 azonosítószámú, „A
Cabernet Borturisztikai Látogatóközpont kialakítása a Hajósi Pincefaluban” című projekt
támogatási szerződése.
A projekt a Széchényi 2020 program keretében, 180 200 000 Ft európai uniós vissza nem
térítendő támogatás segítségével, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú
felhívása keretében kerül megvalósításra. A fejlesztést Hajós Város Önkormányzatának
tulajdonát képező, Hajósszolg Kft. valósítja meg.
A látogatóközpont ünnepélyes átadása 2019. szeptember 21-én 11 órakor lesz.
A projekt céljával összhangban, a Hajósi Pincefalu központjában álló egykori uradalmi pince
épületében

egy

élményközpontú

kiállító

tér,

turisztikai

információs

központ

és

multifunkciós rendezvénytér jön létre a támogatásnak és a projektet megvalósítóknak
köszönhetően.
A látogatóközpont munkatársai információt nyújtanak a turistáknak a Hajósi Pincefaluban
megismerhető borokról, pincészetekről, rendezvényekről, szálláshelyekről és egyéb
szolgáltatásokról.

A látogatóközpont különleges színtere lesz a jövőben családi és céges rendezvényeknek is.
A Cabernet Borturisztikai Látogatóközpont terei és azok funkciója:

A kiállítás bemutatja az ideérkező turistáknak:
 hajósi borvidék borászatai és boraikat,
 a hajósi pincefalu múltját és jelenét,


a sváb szőlőművelést




magyarországi borlovagrendeket,
magyarországi borrégiókat,




szőlőműveléshez kapcsolódó szenteket,
pincefalvakat.

Ízelítő a kiállításból:

A projekt keretében Hajós Város Önkormányzata és a Hajósszolg. Kft. olyan turisztikai
attrakciót kíván létrehozni, mely egyrészt a Pincefalu turisztikai központjaként összefogja
és a turisztikai piacon bemutatja, népszerűsíti a szolgáltatók, pincészetek, szállásadók,
vendéglátóhelyek, rendezvényszervezők kínálatát és Hajós Város attrakcióit, az egyedi
Barokk kastélyt, a Kegytemplomot és a Tájházat és információt nyújt személyesen az ide
érkező vendégeknek.

Másrészt bemutatja a Hajósi Pincefalut, amely Európa egyetlen ilyen

térszerkezetű

települése, a népi építészet egyedülálló ékköve, unikális, kifejezetten a borra alapozott
gasztronómiai és kulturális rendezvények, attrakciók (pincék) gyűjtőhelye. A fejlesztés
helyi, térségi jelentőségű kulturális, gasztronómiai vonzerő turisztikai hasznosítását jelenti,
amely hozzájárul a helyi gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatás növeléséhez.

A projektet Hajósszolg Köztisztasági, Kommunális és Csatorna Kft. valósítja meg,
együttműködésben helyi vállalkozókkal, szakemberekkel és a Bács-Kiskun Megyei
Turizmusfejlesztési és Marketing Nkft.

A projektről bővebb információt a www.hajosiborturizmus.hu oldalon olvashat.
További információ kérhető:
Ginálné Kovács Anett
Hajós Város Önkormányzata
Telefonszám: +36 30 350 0092
e-mail cím: ginalanett@gmail.com

A projekt a Széchényi 2020 program keretében, 180 200 000 Ft európai uniós vissza nem
térítendő támogatás segítségével, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú
felhívása keretében kerül megvalósításra.

