
 
 

 
 

 
 

A Magyar Vendéglátók Ipartestületének 
szervezésében indított 

kirándulás Lyonba  

a Bocuse d’Or döntőre 

2013. január 26. – 31.  

(szombat – csütörtök) 

 

 

 

 

 



Utazás az 1987 óta szervezett világhírű nemzetközi szakácsművészeti kiállításra,  
Lyonba, a kulináris világ egyik legfőbb központjába, Franciaország gasztronómiai kultúrájának 
bölcsőjébe. 
 

Az utazás díja személyenként: 118.000,-Ft, amely a következőket tartalmazza: utazás,  
busz-catering (szendvicsek, kávé, ásványvíz) az odautazáskor, szállás 3 éjszakára reggelivel,  
Sirha belépők, transzferek, buszos városnézés Lyonban, biztosítás. 
 

MVI Tagok részére a kedvezményes részvételi díj személyenként: 108.000,-Ft (max. 2 fő/tag) 
Jelentkezni lehet a MVI Titkárságán, Fehér-Kaplár Mónikánál (info@mvi.hu) a személyes 
adatok (név, telefon, e-mail cím) elküldésével. (Az árak kétágyas szobákban történő 
elhelyezéssel értendők.) 
A jelentkezések beérkezési sorrendben kerülnek feldolgozásra a férőhely erejéig (max. 40 fő). 
Az Ön jelentkezése akkor tekinthető érvényesnek, ha azt visszaigazoltuk és a részvételi díj 
befizetése is megtörtént. 
 

Részletes program: 
 

Január 26. szombat: 

Indulás a délelőtti órákban (ca. 10:00 órakor) autóbusszal Budapestről egy Lyon 
környéki településre, St. Etienne-be 
 

Január 27. vasárnap: 

Reggel érkezés a szállásra, St. Etienne-be. Kávézás egy helyi hangulatos 
kávézóban. Séta, a környék megismerése. 

13:00 Indulás busszal: Lyoni városnézés. 
Kb. 17:00-tól szabadprogram a városban.  
Fakultatív program: gasztronómiai témájú városnézés. 
Kb. 21:00 Indulás busszal vissza a szállásra. 
 

Január 28. hétfő: 

Délelőtt: Sirha cukrászverseny. 

13:00 Fakultatív program: Beaujolais régiós bor- és kastélytúra, pincelátogatás 
borkóstolással 
18:00 érkezés Lyonba, szabadprogram. Vacsora fakultatívan Michelin csillagos 
étteremben (a helyi éttermekről listát az elérhetőségekkel összeállítunk, ahol 
mindenki saját maga intézheti a foglalását, igény esetén segítünk). 
Kb. 22:00 Indulás busszal vissza a szállásra. 
 

Január 29. kedd: 

Délelőtt a lyoni vásárcsarnok megtekintése, majd 

Sirha szakácsverseny. 

18:00 transzfer Lyonba, szabadprogram. Vacsora fakultatívan Michelin csillagos 
étteremben. 
21:00 Indulás busszal vissza a szállásra. 
 

Január 30. szerda: 

Sirha szakácsverseny: Széll Tamás ezen a napon versenyez Magyarország 
színeiben. 
Eredményhirdetés. 
Kb. 19:00 Indulás haza Magyarországra, 
tervezett érkezés Budapestre csütörtökön, január 31-én a kora délutáni órákban. 
 

A fakultatív programokkal kapcsolatos további részletek és a pontos részvételi díjak, 
valamint a helyi Michelin csillagos éttermek listája még szervezés alatt van, így 
azokról később tájékoztatjuk az érdeklődőket. 



 

 

 

A Bocuse d’or döntőjének programja: 

 

Kedd - 2013. január 29. Szerda - 2013. január 30. 

Izland Dánia 

Svédország Sri Lanka 

Szingapúr Észtország 

Kína Ausztrália 

Brazília Olaszország 

Marokkó Svájc 

Hollandia Franciaország 

Finnország Egyesült Királyság 

Kanada Egyesült Államok 

Belgium Norvégia 

Mexikó Magyarország 

Guatemala Japán 

 


