
Mialatt a Novák pince vendégszeretetét élvezi ezen 
a tájon igen sokféle program és szabadidős 
tevékenység közül válogathat.

Szigetváron a törökkori emlékekben gyö-
nyörködhet, vagy élvezheti a termálfürdő gyógy-
vízének jótékony hatásait.

A domolosi, tótszentgyörgyi, magyarlukafai és 
merenyei tavak a horgászokat fogják siker-
élményekkel gazdagítani.

A vadászat szerelmeseit a Zselic erdei várják.

A közeli Dióspusztán a lovaglás vagy a 
sétakocsikázás élményével lehet gazdagabb.

A természet érintetlen csodáival a Duna-Dráva 
Nemzeti park fogja elkápráztatni, a környékbeli 
falvak múzeumai néprajzi érdekességeket rejtenek, 
és érdemes felfedeznie a dombvidék kastélyait és 
vadászházait is.

Egyéb programok Egész évben Önt várja a 

Szigetvár-szőlőhegy 3712 hrsz.
Tel.: (73) 413-491, (73) 312-072, (30) 904-1201

NOVÁK PINCE
VENDÉGFOGADÓ ÉS BOROZÓ

Bognár Stúdió



Az 52 férőhelyes borozó és étterem zenés-táncos 
összejöveteleket, rendezvényeket is tart csoportok 
számára.

A  pince egész évben folyamatosan nyitva áll a betérő 
vendégek számára. Tagja az „Egész Évben Nyitott 
Pincék Klub”-jának és részt vesz a Pünkösdi 
Bortúrában is, így a borbarátok kedvezményeket 
biztosító Borturizmus kártyával látogathatják.

A megkapó vidéket, a jó borokat és a házigazdák 
vendégszeretetét több napon át is élvezheti. A Novák 
pince ugyanis négy kétágyas, zuhanyzós szobával, 
tévével felszerelt  társalgóval várja Önt. Az itt 
eltöltött éjszaka után finom reggeli dukál a kedves 
vendégnek.
Autóval érkező látogatóink zárt udvarban 
biztonságban tudhatják járművüket.

Egy nap soha nem elég...

A Turbéki Szőlőhegy

A konyhából magyaros ételek illata száll ebéd- és 
vacsoraidőben. A háziasszony recepteskönyvéből 
származik pl. a turbéki pörkölt, a Zrinyi paprikás 
vagy a Novák gulyás.

Nemes borok,
          magyaros ételek

A több mint 50 éves, löszbe vájt pince 30 lépcsőfokát 
sok vendég megjárta már, hogy a 23 méteren 
sorakozó hordók borait megízlelhesse. Egyetlen 
„kifogásuk” akadt csak: az aranyérmes borok - a 
Turbéki Királyleányka, az Olaszrizling, a Rajnai 
rizling, a Kékfrankos és a Zweigelt - hatása gyakran 
megnehezíti a pincéből felvezető utat.
A borkóstolóhoz természetesen borkorcsolyával is 
kedveskednek a háziak.

 természetjárók rég felfedezték már a Dél-A Dunántúl gyönyörű tájait: erdőit, dombjait, 
tavait, folyóit.
De a Zselic szelíd dombjai mást is rejtegetnek. 
Szigetvártól néhány km-re terül el a Turbéki 
Szőlőhegy, ahol 2000 szőlőskert őrzi a középkor óta 
fejlődő szőlőművelés és bortermelés hagyományait.
Messze földön híresek az itteni különleges, minő-
ségi borok, magas savtartalmuk miatt hosszú hajó-
utakon is megőrizték zamatukat és tisztaságukat.

A Novák pince szőlősgazdája is hosszú évek óta 
készíti díjnyertes borait nagy gonddal művelt, 
nemes szőlőfajtákból.
Hogy a város zajától mentes, természetközeli életet 
és a kiváló bor szeretetét másokkal is megoszthassa, 
megnyitotta pincéje kapuit a látogatók előtt is.


