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Borkollégium - 2016. tanév, tavaszi szemeszter
Bevezető
(1 nap, összesen 8 óra)

Mesterkurzusok
(1 alkalom, összesen 4 óra)

Kóstolt borok, pezsgők, párlatok száma: 12 tétel
• január 9. (szombat)
• február 6. (szombat)
• március 5. (szombat)
• április 9. (szombat)
• május 7. (szombat)
• június 4. (szombat)

Kóstolt borok, pezsgők, párlatok száma: 35 tétel
• január 6., 13., 20., 27. , február 3., 10., (szerdai napokon)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Középfok (WSET2) - intenzív kurzus
(4 nap, összesen 33 óra)

Középfok (WSET2) - esti kurzus
(7 alkalom, összesen 33 óra)

Kóstolt borok, pezsgők, párlatok száma: 60 tétel
• január 28-31. (csütörtök-vasárnap)
• február 24-27. (szerda-szombat)
• március 30-31., április 1-2. (szerda-szombat)
• május 25-28. (szerda-szombat)

Kóstolt borok, pezsgők, párlatok száma: 60 tétel
• április 6., 9., 13., 20., 27. , május 11., 18, (szerdai napokon)
valamint április 9. szombat 3 előadással

Felsőfok (WSET3) - intenzív kurzus
(7 nap, összesen 56 óra)

Borról komolyan - esti kurzus
(15 alkalom, összesen 75 óra)

Kóstolt borok, pezsgők, párlatok száma: 75 tétel
• március 2-4. (szerda-péntek), 9-12. (szerda-szombat)
• április 28-30. (csütörtök-szombat),
május 4-7. (szerda-szombat)

Kóstolt borok, pezsgők, párlatok száma: 150 tétel
• február 15., 22., 29. , március 7., 21. , április 4., 11., 18., 25. ,
május 2., 9., 23., 30. , június 6., 13., . (hétfői napokon)

Borgasztronómia
(2 nap, összesen 15 óra)

Buborék világ
(2 nap, összesen 15 óra)

Kóstolt borok, pezsgők, párlatok száma: 20 tétel
• február 19-20. (péntek-szombat)
• május 13-14. (péntek-szombat)

Kóstolt borok, pezsgők, párlatok száma: 20 tétel
• január 22-23. (péntek-szombat)
• április 22-23. (péntek-szombat)

Alapfok - intenzív kurzus
(3 nap, összesen 24 óra)
Kóstolt borok, pezsgők, párlatok száma: 35 tétel
• február 11-13. (csütörtök-szombat)
• március 17-19. (csütörtök-szombat)
• április 14-16. (csütörtök-szombat)
• május 19-21. (csütörtök-szombat)
• június 9-11. (csütörtök-szombat)

Alapfok - esti kurzus
(6 alkalom, összesen 24 óra)

Intenzív képzések időtartama: 9.00 - 18.00 óra között
Esti képzések időtartama: 17.30 - 21.30 óra között
Mesterkurzusok időtartama: 18.00 - 21.30 óra között

Mesterkurzus (téma egyeztetés alatt), január 12.
Mesterkurzus (téma egyeztetés alatt), január 26.
Újvilág és vadélesztő, február 2.
Furmint, február 9.
Mesterkurzus (téma egyeztetés alatt), február 16.
Borbeszélgetések Rohály Gábor tanár úrral, február 17.
Mesterkurzus (téma egyeztetés alatt), február 23.
Szekszárdi palack, március 8
Tokaj, március 22.
Mesterkurzus (téma egyeztetés alatt), március 29.
Mesterkurzus (téma egyeztetés alatt), április 5.
Mesterkurzus (téma egyeztetés alatt), április 12.
Bordeaux, április 19.
Mesterkurzus (téma egyeztetés alatt), április 26.
Piemont (Mesterkurzus extra), május 3.
Chenin Blanc, május 17.
Mesterkurzus (téma egyeztetés alatt), május 24.
Mesterkurzus (téma egyeztetés alatt), május 31.
Mesterkurzus (téma egyeztetés alatt), június 7.
Pezsgő, június 14.

A változtatás jogát fenntartjuk!
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Tanfolyam és mesterkurzus árak
Megnevezés /
Tanfolyam

Bevezető

Alapfok
(WSET1)

Középfok
(WSET2)

Felsőfok
(WSET3)

Borról
komolyan

Borgasztronómia

Buborék világ

Tanfolyam ára
(legalább 15 nappal
a tanfolyam kezdete
előtt történő fizetés
esetén)

14.900 Ft
+ ÁFA/fő

35.000 Ft
+ ÁFA/fő

59.000 Ft
+ ÁFA/fő

105.000 Ft
+ ÁFA/fő

275.000 Ft
+ ÁFA/fő

32.000 Ft
+ ÁFA/fő

38.000 Ft
+ ÁFA/fő

Tanfolyam ára (a
16.900 Ft
tanfolyam kezdete
+ ÁFA/fő
előtti 15 napon belül
történő fizetés esetén)

42.000 Ft
+ ÁFA/fő

72.000 Ft
+ ÁFA/fő

135.000 Ft
+ ÁFA/fő

329.000 Ft
+ ÁFA

40.000 Ft
+ ÁFA/fő

45.000 Ft
+ ÁFA/fő

Mesterkurzusok ára: bruttó 9.000 Ft/fő
Mesterkurzus extra ára: Kérjük, tájékozódjon honlapunkon.
Bérlet: bruttó 80.000 Ft/fő (10 db normál alkalomra)

A változtatás jogát fenntartjuk!

