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Az UNESCO világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai történel-
mi borvidék a világhírű tokaji aszú szülőhelye. A lélegzetelállító 
borvidék egyedülálló, majdnem ezeréves borászati hagyománnyal 
büszkélkedhet. Sajátos földrajzi fekvése kedvező mikroklímát 
biztosít a szőlészethez, amit az itt található számos pincerendszer 
is bizonyít. Az érdeklődőket borkóstolós programok és dűlőtúrák 
várják, miközben az újhullámos gasztronómia különlegességeit is 
megízlelhetik.

Gyalogtúrázva a Zempléni-hegység történelmi várait, a felújított 
füzéri, a szerencsi vagy épp a sárospataki Rákóczi-várat is megis-
merheti. Vagy inkább vízre ereszkedve tapasztalná meg a térség 
szépségét? A Felső-Tiszán és a Bodrogon vadregényes vízitúrák 
várják, melyeket a homokpadok, a dús növényzet és a folyó menti 
falvak romantikája tesz varázslatossá. Csobbanjon egyet a sóstói 
élményfürdő medencéjében, és látogasson el a legek állatkertjé-
nek is nevezett állatparkba Nyíregyházán, amely a térség dinami-
kusan fejlődő gazdasági centruma.

Kiadványunkban a legsokszínűbb programokat, látnivalókat 
gyűjtöttük össze, hogy Ön is biztosan megtalálja az ízlésének 
legmegfelelőbbet. Legyen szó gasztronómiáról, lenyűgöző tájak 
felfedezéséről, önfeledt szórakozásról, ez a tájegység új kalan-
dokkal, élményekkel várja – akár egyedül, akár a családdal vagy 
barátokkal vág neki a környéknek.

TOKAJ  
ÉS NYÍREGYHÁZA 
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SZÁGULDÁS A HEGYEK KÖZÖTT 
A Szár-hegy és a Magas-hegy közötti 1036 méteres kötélpályán 80 km/h-s 
sebességgel csúszhat le. A Magyarországon egyedülálló létesítményhez 
hasonlót Európában is csak az alpesi területeken találni. A különböző 
kalandpályákat és mászófalakat is kipróbálhatja, bobszánkóval száguld-
hat az ország leghosszabb és leggyorsabb pályáján, és a három sípálya 
egyikén akár a havas időszakon kívül is síelhet a sátoraljaújhelyi Zemplén 
Kalandparkban.

BOROK NYOMÁBAN A NAPLEMENTÉBEN
Ha a Tokaji borvidék hamisítatlan hangulatát szeretné megismerni, 

ne hagyja ki a dűlőtúrát, melyet ma már számos pincészet indít. Tokaj-Hegyalja 
több száz vulkáni eredetű dombon fekszik, így a festői kilátás is garantált. 

Útközben kóstolja meg a tokaji aszút is, melynek világszerte csodájára járnak.

KENUVAL A MADÁRCSICSERGÉSBEN
Egyszer mindenkinek ki kell próbálnia, milyen a Felső-Tisza  

legnépszerűbb vízitúra-útvonalán evezni. Kezdőknek is ideális terep 
a technika elsajátításához, miközben a Tisza számtalan kanyarral  

és homokzátonnyal teszi kalandossá az itt eltöltött órákat.

5 DOLOG,  
AMIT NE HAGYJON KI

250 km bicikliút a Felső-Tiszánál

1571-es írásos emlék a tokaji aszúról

KERÉKPÁRRAL A KÖZÉPKORBA 
Utánozhatatlan élményben lehet része, ha kerékpárral járja be  
a Felső-Tisza-vidéken húzódó Középkori Templomok Útját, ahol különleges, 
aprócska templomok és csodás állapotban fennmaradt középkori freskók 
várják Önt többek között Csarodán, Lónyán és Ófehértón.

87 km hosszan elterülő borvidék

2002 óta UNESCO világörökségi helyszín

179 pince Hercegkúton 
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SZELFIKÉSZÍTÉS KÖZEL EZER ÉVES HÁTTÉRREL 
A boldogkői vár messzire kinyúló, meredek sziklagerince remek hely a vidám 

szelfik készítéséhez. A majdnem ezeréves múltra visszatekintő erődítmény  
a magyar történelem és egy szívmelengető ősi monda szerves részévé is vált az 

elmúlt évszázadok során. A történet szerint IV. Béla király bízott meg egy asza-
lómestert a vár megépíttetésével hálából, amiért elbújtatta őt a tatárok elől.  

A mester hét lánya is segített a munkálatokban, ezért a király róluk nevezte el  
a várat Boldogkőnek, hiszen e „hét tündér” itt volt a legboldogabb. 

1036 m kötélpálya a Zemplén Kalandparkban

5 látogatható vár Zemplénben

99,8 km-es Országos Kéktúra szakasz

500 féle állatfaj a Nyíregyházi Állatparkban



A világon egyedülálló szőlészeti-borászati tradíció mellett a terület azért is lett  
a világörökség része, mert megőrizte évezredes egységét. A Tokaj-hegyaljai szőlőket 
említő első írásos emlék 1251-ből származik, és a dombokon nyújtózó tőkék mára 
kétségkívül a vidék elengedhetetlen részei. 
 
A borkultúra köré számos programlehetőség szerveződik: a helyi borászatok szerve-
zésében panorámás sétautakon mutatják be a környék első számú dűlőit, de külön 
borbusz szolgáltatás is rendelkezésre áll, hogy különleges borkóstolókra vagy borva-
csorákra szállítsák az érdeklődőket. 
 
A táj azonban nem csak a borok szerelmeseinek tartogat örömöket: a dűlőket gyalog, 
kerékpárral, terepjáróval, sőt akár segwayjel is bejárhatja.

Tervezze meg tokaji bortúráját a www.bor.hu weboldal segítségével!

Tokaj-hegyaljai 
történelmi 
borvidék 
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TOKAJI ASZÚ

Tokajról mindenkinek elsőként az aszú jut 
eszébe. A régió leghíresebb bora aszú-
sodott szőlő felhasználásával készül, és 

bár sokáig desszertborként gondoltak rá 
világszerte, ma már számos fogás mellé 

izgalmas kísérőt jelenthet. A feljegyzések 
szerint Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasz-
szony udvari lelkésze készítette el az első 

palackot a 16. században, amellyel úrnőjét 
lepte meg húsvét alkalmából.

SZÁRAZ FURMINT

Tokaj-Hegyalja legnépszerűbb szőlőfaj-
tája a furmint, amelyből aszút is készí-
tenek. A páratlan ízgazdagsággal bíró, 

ásványos jegyeket hordozó furmint ide-
ális társa lehet a sajtoknak, különösen a 
kecske- vagy a hegyvidéki tehénsajtnak. 
A száraz furmint ugyanakkor csak a 2000-
es években vált népszerűvé a borvidéken, 

ám azóta már világszinten is elismerik 
kiemelkedő minőségét.

SÁRGAMUSKOTÁLY

A buja, parfümös illatú, aromatikus szőlőfajtát 
már a rómaiak is előszeretettel fogyasztották 
gyümölcs és bor formájában is. Az ő közvetí-
tésükkel terjedt el Európában, köztük hazánk 
területén. A muskotályok legelőkelőbb fajtája  
a harmadik leggyakoribb szőlő a borvidéken,  
és remek párost alkot a füstös ízű ételekkel.

TOKAJI SZAMORODNI

A bor neve a lengyel “ahogyan termett” kife-
jezésből származik. A megnevezés remekül 
körülírja a bortípust, hiszen egészséges és 
aszúsodott szemeket egyaránt felhasznál-
nak a préselésekor. A csak ezen a vidéken 
készülő szamorodni fiatalabb palackjai a 

sárga húsú gyümölcsökhöz, desszerthez és 
májhoz, míg az érleltebbek a gomolyához 

passzolnak. Érdemes felkészülni arra, hogy 
a száraz és az édes szamorodni eltérő ízvi-

lágba kalauzol el.

HÁRSLEVELŰ

A hárslevelű ízig-vérig magyar szőlőfajta. 
Az októberben érő gyümölcs bora hasonlít 

a furmintéhoz, ám annál jóval lágyabb 
összetétellel bír. Virágmézes illata a köny-
nyed nyári nappalokat idézi, így bármelyik 

évszakban képes pihentető atmoszférát 
teremteni. A száraztól a késői szüreten át 
a tiszta aszúig, a tokaji szőlőfajták király-

nőjének mindegyik verziója elbűvölő.

BORFAJTÁK,  
AMIK KÓSTOLÁSRA TERMETTEK

99



AHOL A VILÁGHÍRŰ BOR TEREM
A régió települései alatt girbe-gurba labirintus-
rendszer kanyarog, mely titokzatos pincékből áll 
össze. Ezekben érlelik a tokaji borokat, melyek 
közül a legkiemelkedőbb a tokaji aszú. Az italért 
XIV. Lajostól Goethe-n át Beethovenig sok törté-
nelmi személy rajongott.

Az aszú születése igazi természeti csoda. 
A folyók felől érkező párát, valamint az őszi 
csapadékos időjárást gyakran követik errefelé 
napsütéses, száraz nappalok. Az így kialakuló 
különleges mikroklíma kedvez a nemespenész 
elszaporodásának, mely az érett, lédús sző-
lőszemen megtelepedve nemesrothadást,  
más néven aszúsodást idéz elő. 

 
ÁPOLJA BŐRÉT A LEGNEMESEBB  
ESZENCIÁVAL!
A különböző bőrápoló készítmények előállítá-
sához nem konkrétan aszúbort, hanem tokaji 
eszenciát használnak, ami egy főként cukrokat 
és aminosavakat tartalmazó nektár. Ettől jelen-
tősen javul a bőr vérkeringése, felszívóképessége 
és feszessége.

Az „aszú” elnevezés a szőlőszemek aszalódására utal, melyeket szemenként, 
kézzel szüretelnek október és december között. Az aszúszemeket az azonos év-
járat borában vagy erjedésben lévő mustjában 24–48 órán keresztül, rendszeres 
keverés mellett ázni hagyják, majd préselik, és a kinyert mustot aszúvá erjesztik.  
A szemeket legalább 18 hónapig érlelik tölgyfahordóban, mielőtt palackozzák.  
Az üvegeken eltérő puttonyszám látható, mely a bor édességének mértékére utal.

Kóstoljon bele  
az ínyencségekbe!
Nem véletlenül jár csodájára az egész világ a pikáns magyaros ízeknek. Tokajban és környékén 
számos kockás terítős, családias vendéglőben, vagy a modern magyar gasztronómiát képviselő 
vendéglátóhelyen kóstolhatja meg az országszerte ismert, valamint különösen a régióra jellemző 
ízletes fogásokat.

Ha prémium gasztroélmények nyomába eredne, a modern magyar gasztronómiát képviselő étter-
mek kreatív fogásai minden kulináris kívánságát valóra váltják. Encsen működik Magyarország egyik 
legjobb vidéki, sokszorosan díjazott étterme, amely az évek során egyfajta kulináris zarándokhely-
lyé nőtte ki ma gát. Mindemellett Mádon, Tarcalon, Tállyán, Tokajban és Mezőzomboron is remek 
vendéglőket talál.

Ha viszont egy kiadós egytálételre vágyik, biztosan nem fog csalódni a káposztás paszulyban, mely-
ben a füstölt hús, a káposzta, valamint a bab egészítik ki egymást. És ha már káposzta: a mézes 
töltött káposzta egy pohár aranyló furminttal igazi ízélményt ígér. Desszertnek válasszon szatmári 
szilvalekvárral töltött derelyét vagy palacsintát gönci barackból készült lekvárral, a térségben járva 
pedig ne felejtse el megkóstolni a szilvapálinkát sem. 

A palackba  
zárt nap
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BORTREZOROK BŰVÖLETÉBEN
Tokaj és környékén több pincészet is büszkél-
kedhet bortrezor-szolgáltatással. A megőr-
zésre szánt palackokat akár évtizedekig is 
szakszerű környezetben tárolják, hogy kibon-
tásukkor garantáltan ünnepivé varázsolják az 
alkalmat, vagy tulajdonosai megnövekedett 
áron értékesíthessék őket tovább.

RÁKÓCZI-PINCE, TOKAJ
Az egykor királyok és fejedelmek által látogatott 
pince a borok valóságos szentélye, ahol mege-
levenedik a múlt. A 28 méter hosszú, 10 méter 
széles, 5 méter magas lovagterem a borvidék 
legnagyobb föld alatti helyisége, ahol a legne-
mesebb borok társaságában élheti bele magát 
az egykori arisztokrácia mindennapjaiba.

 

VILÁGÖRÖKSÉGI BORMÚZEUM, TOKAJ
Tokaj szórakoztató, interaktív kiállításain keresztül 
a család minden tagja megismerheti a borvidéket. 
Teremről teremre haladva – mintha csak gyalog, 
kerékpáron, autóban vagy léghajón lenne – cso-
dálhatja meg a vidéket. Az Illatékában ráadásul 
a szaglását is próbára teheti. Vanília, mogyoró, 
kén, és még sok illatminta található itt, melyek 
így vagy úgy, de kötődnek Tokaj-Hegyaljához. 
 
 
ACETÁNIA, BODROGKERESZTÚR
Magyarország első ecetmúzeumát azzal a céllal 
alapították, hogy a legújabb technológia segítsé-
gével avassák be a látogatót a borecet gazdag 
történetébe, előállításának sokszínű módsze-
reibe. A múzeum boltjában értékes, ecetalapú 
szuvenírekre is szert tehet az odalátogató.

Fedezze fel  
Tokaj-Hegyalja 
titkait! A BOR ÉS KULTÚRA FESZTIVÁLJAI

Bor, mámor, Bénye
Leheveredni a fűbe, sétálni egyet a régi épüle-
tek között, furmintot kortyolgatni a lugasban, 
borászokkal beszélgetni a prés tövében – ilyen 
egy hamisítatlan borfesztivál az erdőbényei 
kertek alatt augusztusban.

Mádi Furmint Ünnep
A szőlőfajta, amelyről a rendezvény a nevét  
kapta, Mád termőterületeinek 65%-án terem. 
Sehol a világon nem szeret úgy élni, mint itt, 
ez az apropója a minden évben nyár végén, a 
furmint tiszteletére megrendezett fesztiválnak.

Kerekdomb Fesztivál 
A fesztivált minden szeptemberben a fes-
tői Zempléni-hegység templomai, udvarai, 
kastélytermei és parasztházai között rendezik 
meg Tállyán. A rendezvény igazi összművészeti 
kavalkád, amely során több mint egy tucat bo-
rászat is várja azokat, akik a térség különleges 
italaival szeretnének megismerkedni. A látoga-
tók színházi és gyermekprogramokon, valamint 
a legkedveltebb magyar előadók koncertjein 
vehetnek részt. 

Zempléni Fesztivál
A Zempléni Fesztivált több településen egy 
időben rendezik meg, ahol a természetjárók 
és a kultúra rajongói kiránduló koncerte-
ken vehetnek részt. A rövidke túrák keretein 
belül különleges módon barangolhatják be 
a környező falvakat, várakat, templomokat. 
A programsorozat alatt rangos komolyzenei 
koncertek, színházi, táncos-, és jazzestek,  
valamint kiállítások várják a közönséget.

TOKAJI FESZTIVÁLKATLAN
A létesítmény utánozhatatlan 
világörökségi helyszínen, egy 
használaton kívüli, külszíni tokaji 
bányakatlanban került kialakításra. 
A rendezvényközpontnak a Bodrog 
folyó közelsége és a környező szik-
lafal kölcsönöz egyedi atmoszférát.  
A Fesztiválkatlan nyaranta kultu-
rális programok egész sorának ad 
otthont, a koncertektől egészen a 
színházi előadásokig tucatnyi szín-
vonalas rendezvényen vehet részt.

GOMBOS-HEGYI ÉS KŐPOROSI 
PINCESOR, HERCEGKÚT 
Az egymás fölé magasodó pincesorok, 
azok jellegzetes bejáratai a paraszti kultúra 
idilli szépségét idézik meg.  
A zöldellő fűvel benőtt, háromszögletű 
pincék Tokaj-Hegyalja jól ismert jelképé-
nek számítanak. Nem messze tőlük, Her-
cegkút határában, a dombokon húzódik 
a Jézus szenvedéseire emlékező Kálvária 
egy meghitt kápolnával. Ke

re
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NEMES VÁRAK,  
FEJEDELMI KÖRNYEZET

Fü
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A Zempléni-hegység hegyormait több száz éves várak és várromok tűzdelik. A fenséges 
látnivalók egytől egyig hazánk sorsfordító történéseinek szolgáltak helyszínéül. A láto-
gató átélheti többek között a Rákóczi-szabadságharc vagy a romantika korának pezsgő 
atmoszféráját, miközben a kiállításokban és a varázslatos panorámában gyönyörködik.

SÉTA A GYERTYÁNOK 
ÁRNYÉKÁBAN
A neoreneszánsz-romantikus 
stílusban épült füzérradványi 
Károlyi-kastély legvonzóbb 
látnivalója a 140 hektáros angol-
park. A 250-300 éves tölgyek és 
gyertyánok árnyékában, a kedé-
lyesen csordogáló patak partján 
lelassul az idő, és a nyugalom 
szigetére érkezhet meg.

5 VÁR, AHOVA MEGÉRI  
ELLÁTOGATNI

BOLDOGKŐ VÁRA

FÜZÉR VÁRA

REGÉC VÁRA

Érdemes meglátogatnia Regéc várát, 
ahol Rákóczi fejedelem gyermekkora 

első néhány évét töltötte. Az árnyékos 
hegyoromra felkapaszkodva megcso-

dálhatja az egyre táguló, pazar pa-
norámát. A felújított várba érve több 
kiállítás, ajándékbolt és büfé is várja.

A Bodrog partján emelkedik a sárospa-
taki Rákóczi-vár. Habár alapjait majd-
nem ezer éve helyezték le, virágkorát 
a 17. században élte, amikor a Rákó-
czi-szabadságharc centrumává vált.  

A fordulatokkal teli történelem emlé-
kezetét a nyugalmas természet egyen-

súlyozza, ami kellemes sétát ígér.

A tatárjárást követően épült a Zemp-
léni-hegység védelmező sziklaormán 

Boldogkő vára. A déli szárny megfigye-
lőbástyájából a környező települések és 
földek tárják fel szépségüket, majd egy 

könnyed vár körüli séta után a lakótorony 
és a palota kiállítása is megtekinthető.

 Magyarország hét természeti csodájának egyikén, a Várhegyen magasodik Füzér vára. 
A meredek vulkáni kúpon álló vár hazánk egyik leglátványosabb erődítménye, és egyik 

legrégebbi építménye is. A reneszánsz és a romantika vonásait is magán viselő vár 
egyik kiemelkedő látnivalója a színpompás mozaiküveges kápolna.

RÁKÓCZI-VÁR SZERENCS VÁRA

A reneszánsz kor szerelmeseinek 
ajánljuk Szerencs várát, amely  

egy tavakkal, fűzfákkal és hidakkal 
tűzdelt park középen áll. A még ma-
napság is fejedelmi pompában fürdő 
épületben jelenleg a Zempléni Múze-
um működik. Ha pedig már arra jár, 

érdemes ellátogatnia a helyi bonbon-
gyárba is, ahol prémium édességek 

készülnek.
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Zempléni 
kalandok
A Zempléni-hegységet behálózó tekervényes 
turistaútvonalak betekintést nyújtanak a termé-
szet érintetlen szépségébe. A hazánkat átszelő 
Országos Kéktúra kilátópontjairól lélegzetelál-
lító panoráma nyílik a környező településekre 
és várakra, ám a Megyer-hegyi Tengerszem 
területén húzódó via ferrata is lehengerlő 
látnivalókkal és kalandokkal szolgál. Ugyanak-
kor a kerékpározás szerelmesei sem maradnak 
izgalmak nélkül, hiszen a kiépített nemzetközi 
kerékpárút is ezernyi csodálatos meglepetést tar-
togat számukra. Az extrém sportok kedvelői pedig 
a Sólyom-bérc vulkanikus falait hódíthatják meg.

5 KILÁTÓ, AHOL  SZÉDÍTŐ  
PANORÁMA FOGADJA

Nagy Péter-mennykő
A Nagy Péter-mennykőre tartó ösvény árnyékos 
bükkösön vezet végig. Az érintetlen környezet-
ből kilépve lebilincselő látvány fogadja.  
A sziklacsúcsról a fehérlő füzéri vár, valamint  
a völgyet beragyogó Kemence-patak is megmu-
tatja magát. A helyszínt a regéci buszmegálló-
tól, a háromhutai templomtól vagy a rostállói 
kisvasúttól lehet megközelíteni.

Sólyom-bérc
A Sólyom-bérc, melyet a Mlaka-rét felől közelít-
het meg, az évezredekkel ezelőtt lezajló termé-
szeti erők nyomát viseli magán: a megfagyó és 
felolvadó víz addig tágította a kőzetet, míg az 
hatalmas szikladarabokká nem töredezett szét. 
Ezek gerincéről gyönyörködhet a regéci várban  
és az őt körülölelő vadregényes tájban.

Károlyi-kilátó
A kilátó az Országos Kéktúra útvonalához közel 
található meg, így csupán egy kis kitérőt kell  
tenni hozzá a közeli Füzérről. A 880 méter 
magasan fekvő kis-milici csúcsról tiszta időben 
a Zempléni-hegység északi részétől egészen 
Sátoraljaújhelyig és Füzér váráig is ellátni. 
  

 
 
 
 
 
 

Magas-hegyi kilátó
Magyarország leghosszabb ülőszékes felvonója 
vezet fel a Magas-hegyre, ahonnan az adrenalin 
hívei drótköteles átcsúszópályán juthatnak el  
a Szár-hegyen található Magyar Kálváriához.  
A lombhullató fák hálója mellett a környező he-
gyek és a települések szépsége is ámulatba ejtő. 
A kilátótól gyalogosan az Ungvári pincerendszer 
is megközelíthető, mely a világörökség része. 

Kerek-kő
A Kerek-kő opálos, riolitos kőzete már önma-
gában káprázatos. Az Újhuta közelében fekvő 
természeti csoda gerincén állva remek fotók ké-
szíthetők a Zempléni Tájvédelmi Körzet hegyor-
maival. A helyszín nemcsak Újhutáról, hanem 
Kőkapu felől is megközelíthető.
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A Sátoraljaújhelynél magasodó  
Szár-hegyen található a Magyar Kálvária,  
mely a trianoni békeszerződés során 
elszakított magyar területekről emlékezik 
meg. Továbbhaladva, a hegy tetején  
a Szent Koronát megformáló  
Szent István-kápolna, valamint 
a 100. Országzászló árnyékában 
szemlélheti meg a panorámát.

ZEMPLÉN KALANDPARK
A Zemplén egyik legizgalmasabb 
látványossága a Sátoraljaújhely feletti 
Magas-hegyen kialakított Zemplén 
Kalandpark. Itt Magyarország leg-
hosszabb bobpályáján teheti próbára 
bátorságát, és a több mint 100 méteres 
mélység felett átívelő kötélpályán is 
lecsúszhat.

MEGYER-HEGYI  
TENGERSZEM 
Sárospataktól néhány kilométerre 
található ez a különleges kép-
ződmény, amely egy elhagyatott 
malomkőbánya fejtési gödrében 
alakult ki. A tó legnagyobb mély-
sége 6,5 méter, a tavat körülvevő 
sziklafalak pedig 70 méterrel 
magasodnak a víztükör fölé.  
Egy tanösvény vezet a sziklafalak 
tetejére, ahonnan a modern  
Megyer-hegyi kilátóból is meg-
csodálhatjuk a tavat.
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KÖZÉPKORI 
TEMPLOMOK ÚTJA
A magyar-román-ukrán határ-
térségben húzódó Középkori 
Templomok Útján igazi kincsek 
fogadják a barangolót. A festői 
tájon kacskaringozó útvonal 
a történelmi Szatmár területén 
vezet végig, amely során 33 ke-
vésbé ismert, ám unikális temp-
lom látogatható meg. Az útnak 
nemcsak gyalogosan, hanem 
kerékpárral is nekivághat.

KÓSER KONYHA  
ÉS ZSINAGÓGÁK SORA
A Csodarabbik útja 10 települést és 
mintegy 150 kilométert ölel fel. Aki 
nekivág, Tokaj-Hegyalja egykori 
hászid zsidó közösségének tiszte-
letet parancsoló emlékhelyeit és 
szemkápráztató örökségét ismerheti 
meg. Az útvonal kezdő- és végpontja 
a mádi zsinagóga és a hozzá tartozó 
rabbiház, amely interaktív kiállítás-
sal, valamint kóser konyhával várja 
vendégeit.

VIZSOLYI BIBLIA  
LÁTOGATÓKÖZPONT
A 16. századi magyar nyomdászat 
csúcsteljesítményét fedezheti fel  
a látogatóközpontban, ahol tárlatve-
zetéssel megtekinthető a templom,  
a freskókincsek, a nyomdatörténeti 
múzeum kiállításai – és természe-
tesen az eredeti Vizsolyi Biblia, 
amely az első teljes, magyar nyelvű 
bibliafordítás. Egyik érdekessége, 
hogy annak ellenére nyomtatták ki 
1590-ben, hogy a Habsburg császár-
tól nem kapta meg a királyi cenzúra 
engedélyét.

Zarándoklat  
vallási kincsek  
között

5 TEMPLOM, AMIT ÉRDEMES  
MEGLÁTOGATNI

Máriapócsi kegytemplom
A Szent Mihály-templom ismertségét a könnyező 
Szűz Mária kegykép hozta meg, és az azóta eltelt 
300 évben a régió, valamint a Közép-Európát át-
szelő zarándokútvonal kiemelt állomásává vált. 
Az épületet még II. János Pál pápa is felkereste 
magyarországi látogatása során.

Szamosújlaki református templom
Az épület kora gótikus jellegzetességei a mai  
napig visszaköszönnek a vakítóan fehér szamosúj-
laki templomról. A takaros épület alatt az Ajtay 
család sírboltja is megtekinthető, akik egykor a 
csendes kis települést uralták.

Csarodai református templom
Az alig pár száz lelket számláló Csaroda bűbájos 
látványossága a Csaronda-patak formálta kis 
dombon álló templom. A virágokkal ölelt épület 
falait több száz éves freskók díszítik, melyek 
körül népies virágmotívumok kacskaringóznak.

Tákosi református templom
A templom a helyiek adományaiból épült a 18. 
században. Ennek köszönhetően a favázas épü-
letet szemkápráztató népi motívumok ékesítik, 
melyek között tisztán kivehetők a településre 
oly jellemző beregi keresztszemes minták.

Csengersimai református templom
Egy álmos tó partján emelkedik a kicsiny, fazsin-
delyes csengersimai református templom.  
A több korszak jellegzetességeit is magán hordozó 
Árpád-kori templom belsejében reformkori 
bútorzaton megpihenve engedheti át magát a 
mindent átjáró csendnek.

KRISZTUS ÁLDÓ  
KEZEI ALATT 
Kétségkívül a tokaji borvidék 
egyik leglenyűgözőbb látvá-
nyossága a Tarcalt megkoronázó 
Áldó Krisztus szobor. Magyaror-
szág legnagyobb Jézus szobra 
mellett állva fenséges körpano-
rámának lehet szemtanúja a vég-
telennek tűnő szőlős, valamint 
a Kopasz-hegybe vájt bányató 
látványával megfűszerezve. 
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SÓSTÓI-ERDŐ 
Népszerű kirándulóhely Nyíregyházán a 371 hektár területű parkerdő, ami sétálóútjaival, 

játszóterével, kerékpárútjaival és szalonnasütő helyeivel minden évszakban sokakat 
csábít a szabadba. Sétáljon mezítláb az erdőben a kialakított 2,5 km-es sétányon,  

amely a Kneipp-féle hidroterápiához kapcsolódó kúra része. 

TÚRISTVÁNDI VÍZIMALOM 
E bűbájos vízimalom átvészelte az évszázadok viszontagságait, és még ma is őrölhet 

benne, aki vállalkozik erre a nem mindennapi feladatra. Az épület erkélyén állva panoráma 
nyílik a nyugalmas folyóra és a környező vén fákra.

ÖREG-TÚR
A derékig érő folyó hátán kenusok indulnak útnak, hogy a csicsergő 
madarak, a nádasok susosága és a kidőlt fák meredező ágai között 

tapasztalják meg a természet lehengerlő erejét. 
Az egynapos kenutúrára akár az egész család benevezhet.  

SZATMÁRCSEKE MŰEMLÉK TEMETŐJE 
Legkevésbé sem dermesztő úticél a szatmárcsekei temető. A műemléki értékű  

református temetkezési helyen szinte csak csónakszerű kopjafák merednek az ég felé, 
melyek eredetét belepte a történelem homálya. Itt nyugszik a magyar Himnusz  

költője, Kölcsey Ferenc is. 

VAY-KASTÉLY 
Az egyik legrégebbi nemesi család otthona a békés Vaján található. A reneszánsz várkastély-

ban, a korabeli intarziás bútorok között egy pillanat alatt visszarepülhet az időben.  
Az épület kiemelkedő művészettörténeti látnivalója a mennyezetfreskó, mely a Honfoglalás 
ezredik évfordulójára készült. Ha kigyönyörködte magát a gondosan megőrzött enteriőrben, 

az ősfákkal övezett szoborparkban élvezheti a friss levegőt. 

Fedezze fel  
a Felső-Tisza vidékét!

A Felső-Tisza csendes, apró falvakkal, kulturális kincsekkel és 
falusi szálláshelyekkel tarkított vidékét vízitúrán és kerékpáron 
is megismerheti. Tiszabecs és Gergelyiugornya között található 
az egyik legszebb szakasz, ahol minden kanyarban aranysárga 
homokpart csábítja a víz szerelmeseit strandolásra, pihenésre.

A folyót több száz kilométernyi kerékpárút kíséri. Kulturális fel-
fedeznivalók és igazi nyugalom várja azokat, akik úgy döntenek, 
hogy letekerik ezt a távot. Itt található a Középkori Templomok 
Útja, amely 2017-ben Magyarország legígéretesebb kulturális úti-
célja lett, ahol a helyieknek köszönhetően átélheti a falusi turizmus 
autentikus élményét és a magyar vendéglátás szívélyességét is.

Felső-Tisza bakancslista  
– 5 helyszín,  
ami csak Önre vár

SZATMÁR-BEREG, MAGYARORSZÁG 
GYÜMÖLCSÖSKERTJE
A Penyigétől Panyoláig húzódó Szatmár-Beregi Szilva-
út kóstolóházait bejárva nemcsak a helyi gyümölcsből 
készülő pálinkák, lekvárok, aszalványok ízével és elő-
állításuk módjával ismerkedhet meg, hanem útközben 
számos nevezetességet is megtekinthet. Ha elfáradt a 
kóstolásban, egy kellemes, Vásárosnaményból induló 
sétahajózáson is részt vehet. Ha a csodás ízek mellett 
pedig közösségi élményekre is vágyik, a PanyolaFesz-
ten a helye.
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LELASSULÓ IDŐ FALUSI 
KÖRNYEZETBEN
A Sóstón sorakozó romantikus csónakokkal és 
vízibiciklikkel pihentető nyugalomban szelheti át 
a tó csillogó víztükrét. A szárazföldre kiérve pár 
perc sétára találja a Sóstói Múzeumfalut, ahol a 
népi kultúrát ismerheti meg közelebbről. Érde-
mes figyelni a múzeum programkínálatát, hiszen 
rendszeresek a vásárok, ünnepi rendezvények és 
gasztronómiai bemutatók.
 

 
A SÁRKÁNYOK FÖLDJÉN
A Nyírbátorra látogatónak elsőre meglepő 
lehet, hogy a Várostörténeti sétányt félelmetes 
sárkányszobrok díszítik. Mindez nem véletlen:  
a település egykor a titokzatos Sárkány-rend 
tagjainak birtokában volt. Ám nemcsak a mesebeli 
élőlények teszik emlékezetessé a települést. A 
Várkastély panoptikuma hűen mutatja be az 500 
évvel ezelőtt élt Báthoriak dermesztő minden-
napjait.

Családi programok 
Nyíregyházán  
és környékén
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A BOLYGÓ ÉLŐVILÁGA, AHOGY 
RITKÁN LÁTHATJA
Aki belép a Nyíregyházi Állatparkba, bolygónk 
minden szegletének élővilágával megismerked-
het. A sarkvidéki vagy afrikai állatok megte-
kintése után akár búvárnak is érezheti magát 
az Ócenáriumban, miközben ritka, mélyvízi 
élőlények suhannak el a feje felett. A helyszínen 
állatsimogató is működik a legkisebbek szóra-
koztatására, akikkel akár egy rövid tevegelésbe 
is belevághat.  
 

 
PIHENÉS ÉS SZÓRAKOZÁS  
AZ EGÉSZ CSALÁDNAK
A pezsgőfürdővel és szaunával is felszerelt 
sóstói élményfürdő maximálisan gondoskodik 
a zavartalan kikapcsolódásról. A gyógyvizes 
medencék, valamint a különféle masszázsszol-
gáltatások a regenerálódást is elősegítik, míg 
a játékos hullámmedence vagy az óriáscsúszda 
minden generáció kalandvágyát kielégíti.
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AGGTELEKI-CSEPPKŐBARLANG
Európa legnagyobb és egyik legszebb, az 
UNESCO világörökségi listáján is szereplő csepp-
kőbarlangjában földöntúli szépségű képződmé-
nyek sorakoznak 22 kilométer hosszan. A barlang 
legizgalmasabb látványosságai közé tartozik 
az Óriások terme és a koncerteknek kialakított 
Hangversenyterem. Az itt található legnagyobb 
méretű, álló cseppkő a Csillagvizsgáló, melynek 
magassága 25 méter, súlya pedig mintegy 911 
tonna.

TISZADOBI ANDRÁSSY-KASTÉLY
Hazánk egyik legromantikusabb kastélya  
a magyarországi historizáló építészet talán 
legjobban sikerült alkotása. A mesébe illő kastély 
nemcsak ékes termeinek, hanem kacskaringós 
bukszus-labirintusának  köszönhetően is magával 
ragadja a látogatót, melyben elveszve hasonló esz-
mecseréket folytathat, mint a hajdani arisztokrácia.

CÉGÉNYDÁNYÁDI 
KÖLCSEY–KENDE-KASTÉLY
A természetvédelmi területen álló, klasszicis-
ta stílusban épült, tavasztól őszig nyitva tartó 
műemlék angolparkra néző homlokzatát az ősi 
család leghíresebb tagjának, Kölcsey Ferencnek, 
a Himnusz költőjének verssorai ékesítik.

EDELÉNYI KASTÉLYSZIGET
A L’Huillier–Coburg-kastély méreteit tekintve 
Magyarország hetedik legnagyobb kastélya és 
a kora barokk építészet egyik kiemelkedő alko-
tása. A hatalmas műemléket bejárva megcso-
dálhatja a rokokó falfestményeket, és átadhatja 
magát az épület grandiózus eleganciájának.

HATÁRON TÚLI LÁTNIVALÓK
Utazása során semmiképpen ne hagyja ki a 
borsi Rákóczi-kastélyt vagy a kassai gótikus 
Szent Erzsébet-dómot. Ha ellátogatna Ukrajnába, 
keresse fel Munkács és Ungvár városait is!

Látnivalók a környéken
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