
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Eger és Noszvaj - borkóstolóval 
 

2020. május 13. 
 
Program:  
 

A Bükk déli kapujában, Egertől 10 kilométerre fekszik a mesébe illő falu, Noszvaj. Sajátos 
hangulatát az itt élő kreatív, vendégszerető közösség alakította; amely ma is éli hagyományait. A 
noszvaji De la Motte-kastély a magyar kastélyépítés miniatűr remeke, késő barokk, copf stílusban 
épült 1774-78 között. Építtetője, Báró Szepessy Sámuel később eladni kényszerült gróf Almásy Antal 
özvegyének, báró Vécsey Annának. A kastély közkeletű elnevezése az ő második házasságából 
származik: férje de la Motte ezredes Mária Terézia udvarából, neki tulajdonítják a kastély belső 
franciás díszitését és utalásait. Kastélylátogatás után a barlanglakásokat fedezzük fel. A 
Bükkalján, Egertől Miskolcig elhúzódó szakaszon a könnyen megmunkálható riolittufa adta a 
lehetőséget és a nagymértékű elszegényedés hozta létre ezeket. Ma a barlanglakások, kevés 
kivétellel, már lakatlanok, a falu délkeleti részén, a „Pocem”-ben lévők jó részében pedig alkotótelep 
működik.  

 
Folytatjuk utunkat Egerbe, ahol vár ránk a Dobó tér, a híres Egri Vár, a minaret, és még számos emlék a török időkből; 
templomok, kanyargós kis utcák, szépségek. Meglátogatjuk az Egri Bazilikát is, mely Magyarország második 
legnagyobb vallási épületének számít, és Hild József tervei alapján készült. Közös városnézést követően elidőzhetünk 
még a város hangulatos éttermeinek, cukrászdáinak, kávézóinak egyikében. Bár ízletes borkorcsolyákkal el leszünk látva, 
azt javasoljuk, ebédeljenek bőségesen a következő programpontunk előtt.  
 

 
Napunk utolsó állomása az egri borvidék leghíresebb helye, a Szépasszony-völgy, ahol a boros pincék mindig szívesen 
látják egy pohár finom borra a látogatót, ahol muzsikaszó mellett beszélgethet barátaival, családjával. Szabadtéri 
programok, borkóstolás, finom ételek, hangulatos esték várják az ide  érkezőket. Mi sem teszünk másként: egy 6 tételes 
borkóstolón veszünk részt a pincesoron, fejedelmi paraszttál kíséretében: szárazkolbász, császár szalonna, tarja, 
disznósajt, házi kenyér, sajtok, zöldségek gazdagon... Egészségünkre! 

 
 
        
 
 

   

 

  

Kellemes, élményekben gazdag kirándulást kívánunk! 

Kérdés 

1. Milyen szőlőből készül az Egri 

Bikavér? 
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