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2018-ban szállodánk a nívós újítások és események otthonává vált: ennek kapcsán azonban nem csupán az 

újonnan létrehozott dús termésű házi biokertre, vagy az egyedülálló magyar találmányok ihlette koktél 

szelekcióra kell gondolni. Olyan, a vendéglátás területén igazi ínyencségnek számító rendezvények 

megszervezésére is sort került az InterContinental Budapestben, amik nem csak a kíváncsi szakmabeliek 

számára nyújtottak igazi élményt -  minden vendég méltán érezhette, hogy egy-egy exkluzív esemény 

résztvevőjévé vált. Szállodánk Közép - Európában egyedüli szervezőként került fel a nagy presztízsértékkel 

bíró Global Champagne Day térképére, ezenkívül számos külföldi borász, italspecialista, sőt néhány olyan 

ismert bártender fordult meg az InterContinental Budapestben egy-egy MasterClass erejéig, mint Marian 

Beke, Danyiel Jones vagy Vitezslav Cirok. A legutóbbi alkalom azonban a maga nemében páratlan volt – 

november elején a Real Companhia Velha tartott mester képzést szállodánk falai között, mely során 

Kanada megszületésével és az Osztrák-Magyar Monarchia megalapításával egy évben életre hívott ritka 

tételt ízlelhettek és ismerhettek meg résztvevőink többek között. 

A Real Companhia Velha Master Class-a szó szerint igazi utazás volt időben és ízekben – a portugál 

borászatot maga I. Dom José király alapította a 18. században és a története szorosan összefonódik a 

közkedvelt portóival, melyből a korábban említett nem mindennapi, 1867-ben palackozott ritkaságot is 

megkóstolhattak a résztvevők. Egy ilyen nemes évjáratban készült tétel kibontása és kóstolása valóban 

fennkölt hatást kölcsönzött az eseménynek. Az igazi gourmet-k számára itt még nem ért véget az ínyenc 



meglepetések sora a Corso eseményén: 1927-ből és 1977-ből is kóstolhattak rendkívül drága, tradicionális 

tételeket, de sorra kerültek a legfinomabb blendek és az úttörőnek számító finomságok is, melyeket a 

borászat képviselője, Pedro Silva Reis izgalmas szakmai titkokkal fűszerezett meg. A résztvevők betekintést 

nyerhettek abba is, hogyan él egymás mellett tökéletes harmóniában a hagyomány és a modernitás – a 

borászat évtizedek óta egy család kezében van, és bár minden generáció újított, néha az újdonság a 

tradíciókhoz való visszanyúlást jelentette.  

A Corso Master Class programjai a szakmai eszmecserén túl kötetlen beszélgetésre és a kapcsolatépítésre 

is lehetőséget adnak, így az érdeklődők számos gasztro-élménnyel és új ismertségekkel gazdagon 

távozhatnak. A rendezvény sikerét tekintve nem ez volt az utolsó alkalom, hogy az InterContinental 

Budapest ilyen exkluzív szakmai program házigazdája volt… 

A fotók az alábbi linken tudják megtekinteni: https://bit.ly/2OF24uI 
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