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A történelem 
eszenciája

Az UNESCO Világörökség részét képező 
Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék a világ-
hírű tokaji aszú szülőhelye. A lélegzetelállító 
borvidék egyedülálló, majdnem ezeréves bo- 
rászati 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 külön-
legességeit is megízlelhetik.
Gyalogtúrázva a Zempléni-hegység történel-
mi várait, a felújított füzéri, a szerencsi vagy 
épp a sárospataki Rákóczi-várat is megismer-
heti. Vagy inkább vízre ereszkedve tapasztal-
ná 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 állatkertjének is nevezett állatpark-
ba Nyíregyházán!

Mád

A kiadványban sokszínű, minden ízlésnek 
megfelelő programokat és látnivalókat talál.  
Legyen szó gasztronómiáról, lenyűgöző tájak 
felfedezéséről, önfeledt szórakozásról, ez 
a tájegység új kalandokkal, élményekkel 
várja – akár egyedül, akár a családdal vagy 
barátokkal vág neki a környéknek.
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5 élmény, amit 
ne hagyjon ki

BOROK NYOMÁBAN A NAPLEMENTÉBEN 
Ismerje meg a Tokaji borvidék hamisítatlan 

hangulatát egy dűlőtúrán! Tokaj-Hegyalja több 
vulkáni eredetű dombon fekszik, így a festői 

kilátás is garantált. Útközben kóstolja meg  
a tokaji aszút is.

SZELFIKÉSZÍTÉS KÖZEL  
EZERÉVES HÁTTÉRREL 

A boldogkői vár messzire kinyúló, meredek szik-
lagerince remek hely a vidám szelfik készítésé-
hez. A majdnem ezeréves múltra visszatekintő 

erődítményben had- és pénztörténeti tárlat és hu- 
morral fűszerezett lovagi párbaj egyaránt várja.

SZÁGULDÁS A HEGYEK KÖZÖTT
A Szár-hegy és a Magas-hegy közötti 1036 
méteres kötélpályán 80 km/órás sebességgel 
csúszhat le, bobszánkóval száguldhat, és akár  
a havas időszakon kívül is síelhet a sátoraljaúj-
helyi Zemplén Kalandparkban.

KERÉKPÁRRAL A KÖZÉPKORBA
Utánozhatatlan élményben lehet része, ha ke-

rékpárral járja be a Felső-Tisza-vidéken húzódó 
Középkori templomok útját, ahol különleges, 
aprócska templomok és csodás állapotban 

fennmaradt középkori freskók várják.

KENUVAL A MADÁRCSICSERGÉSBEN
Egyszer mindenkinek ki kell próbálnia, milyen  
a Felső-Tisza vízitúra-útvonalán evezni! Kezdők-
nek is ideális terep a technika elsajátításához, 
miközben a Tisza számtalan kanyarral és homok-
zátonnyal teszi kalandossá az utat.
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Tokaj-hegyaljai 
történelmi borvidék
A világon egyedülálló szőlészeti-borászati tradíció 
mellett a terület azért is lett a világörökség része, 
mert megőrizte évezredes egységét. A tokaj-hegy- 
aljai szőlőket említő első írásos emlék 1251-ből 
származik, és a dombokon nyújtózó tőkék mára 
kétségkívül a vidék elengedhetetlen részei.  
A borkultúrára számos programlehetőség épül:  
a helyi borászatok szervezésében panorámás  
sétautakon mutatják be a környék első számú  
dűlőit, de borbuszszolgáltatás is rendelkezésre  
áll, hogy különleges borkóstolókra vagy bor- 
vacsorákra szállítsák az érdeklődőket. 

A táj nem csak a borok szerelmeseinek tartogat örö- 
möket: a dűlőket gyalog, kerékpárral, terepjáróval, 
sőt akár segwayjel is bejárhatja.

Mád 98



Borfajták, amik
kóstolásra termettek

Mád

TOKAJI ASZÚ

Tokajról mindenkinek elsőként az aszú jut eszébe. A régió leghíresebb bora 
aszúsodott szőlő felhasználásával készül, és bár sokáig desszertborként gon- 
doltak rá világszerte, ma már számos fogás mellé izgalmas kísérőt jelenthet. 
A feljegyzések szerint Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony udvari lelkésze 
készítette el az első palackot a 17. században, amellyel úrnőjét lepte meg húsvét 
alkalmából. Ugyanakkor Zelenák István, Tokaj történésze szerint a Garaiak 
készítették az első ismert aszú bort, hiszen Garai Máté örökösödési levelében 
1571-ben már említették. 

SZÁRAZ FURMINT

Tokaj-Hegyalja legnépszerűbb szőlőfajtája a furmint, amelyből aszút is készíte-
nek. A páratlan ízgazdagsággal bíró, ásványos jegyeket hordozó furmint ideális 
társa lehet a sajtoknak, különösen a kecske- vagy a hegyvidéki tehénsajtnak.  
A száraz furmint ugyanakkor csak a 2000-es években vált népszerűvé a bor- 
vidéken, ám azóta már világszinten is elismerik kiemelkedő minőségét.

TOKAJI SZAMORODNI

A bor neve a lengyel „ahogyan termett” kifejezésből származik. A megnevezés 
remekül körülírja a bortípust, hiszen préselésekor egészséges és aszúsodott 
szemeket egyaránt felhasználnak. 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 ízvilágba 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 könnyed nyári nappalokat idézi, így bármelyik évszakban képes pihen- 
tető atmoszférát teremteni. A száraztól a késői szüreten át a tiszta aszúig,  
a tokaji szőlőfajták királynőjének mindegyik verziója elbűvölő.

SÁRGAMUSKOTÁLY

A buja, parfümös illatú, aromatikus szőlőfajtát már a rómaiak is előszeretettel fo-
gyasztották gyümölcs és bor formájában is. Az ő közvetítésükkel terjedt el Euró-
pában, köztük hazánk területén. A muskotályok legelőkelőbb fajtája a harmadik 
leggyakoribb szőlő a borvidéken, és remek párost alkot a füstös ízű ételekkel.
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A palackba zárt nap

AHOL A VILÁGHÍRŰ BOR TEREM 
A régió települései alatt girbegurba labirintusrendszer kanyarog, mely 
titokzatos pincékből áll össze. Ezekben érlelik a tokaji borokat, melyek 
közül a legkiemelkedőbb a tokaji aszú. Az italért XIV. Lajostól Goethén 
át Beethovenig sok történelmi 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 nemes- 
penész elszaporodásának, mely az érett, lédús szőlőszemen meg- 
telepedve nemesrothadást, más néven aszúsodást idéz elő. 

ÁPOLJA BŐRÉT A LEGNEMESEBB ESSZENCIÁVAL!  
A különböző bőrápoló készítmények előállításához nem konk- 
rétan aszúbort, hanem tokaji esszenciát használnak, ami egy főként  
cukrokat és aminosavakat tartalmazó nektár. Ettől jelentősen javul  
a bőr vérkeringése, felszívóképessége és feszessége.

KÓSTOLJON BELE AZ ÍNYENCSÉGEKBE! 
Tokajban és környékén számos családias étteremben vagy a modern 
magyar gasztronómiát képviselő vendéglátóhelyen kóstolhatja meg 
az országszerte ismert, valamint különösen a régióra jellemző ízletes 
fogásokat. Encsen működik Magyarország egyik legjobb vidéki, sok-
szorosan díjazott étterme, amely az évek során egyfajta kulináris za- 
rándokhellyé nőtte ki magát. Kóstolja meg a káposztás paszulyt,  
melyben a füstölt hús, a káposzta, valamint a bab egészítik ki egy- 
mást! És ha már káposzta: a mézes töltött káposzta egy pohár arany- 
ló furminttal igazi ízélményt ígér. Desszertnek válasszon szatmári szil-
valekvárral töltött derelyét vagy palacsintát gönci barackból készült 
lekvárral, a térségben járva pedig ne felejtse el megkóstolni  
a szilvapálinkát sem!

Az „aszú” elnevezés a szőlőszemek aszalódására utal, melyeket 
szemenként, kézzel szüretelnek október és december között.  
Az aszúszemeket az azonos évjárat 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 tölgyfahor-
dóban, mielőtt palackozzák. Az üvegeken eltérő puttonyszám 
látható, mely a bor édességének mértékére utal.

1312



Fedezze fel 
Tokaj-Hegyalja 
titkait!
TOKAJI MÚZEUM, TOKAJ
A főterén álló egyemeletes, szépen tagolt 
kereskedőházat 1790 táján a görög eredetű 
Karácsonyi család építette. Az épület belső 
tereinek némelyikét páratlan értékű falfest-
mények díszítik, melyek a kereskedőlét 
fényűzéséről tesznek tanúbizonyságot.  
A város 950 éves történetét, régészeti,  
néprajzi anyagát, természeti kincseit be- 
mutató kiállítást, Béres Béla tokaji espe-
res-plébános által összegyűjtött, egyedi 
egyházművészeti „kincsek” egészítik ki.

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

Tokaj 1514



UNGVÁRI PINCEKERT
UNESCO Világörökségi helyszíne, melyről először Sátoraljaújhely váro-
salapító okiratában olvashatunk. Az 1200-as években pálos rendi szer-
zetesek kezdték építtetni, hogy a Bodrog-folyó árvizei elől a Sátor-hegy 
lábához települve élelmiszereket tároljanak, majd későbbiekben az 
ellenség elől menedékként is használták.

ACETÁNIA, BODROGKERESZTÚR 
Magyarország első ecetmúzeumát azzal a céllal alapították, hogy
a legújabb technológia segítségével avassák be a látogatót a borecet 
gazdag történetébe, előállításának sokszínű módszereibe. A múzeum 
boltjában értékes, ecetalapú szuvenírekre is szert tehet az odalátogató.

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 jelképének számí- 
tanak. Nem messze tőlük, Hercegkút határában, a dombokon húzódik 
a Jézus szenvedéseire emlékező Kálvária egy meghitt kápolnával.

VILÁGÖRÖKSÉGI BORMÚZEUM, TOKAJ
A világszerte ismert borról, a hozzá kapcsolódó munkákról és  
hagyományokról mindent megtudhat a látogató, kiegészítve  
az európai világörökségi borterületekkel. Az interaktív tárlat  
segítségével a Tokaj-hegyaljai borvidék gyalogosan, kerékpárral  
és autóval, vagy akár léghajóval barangolható be, úgy hogy közben  
ki sem kell lépni az épületből.

16 Hercegkút



BOR, MÁMOR, BÉNYE 
Leheveredni a fűbe, sétálni egyet a régi épületek között, furmintot kor-
tyolgatni 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 termőterületei-
nek 65%-án terem. Sehol a világon nem szeret úgy élni, mint itt, ez az
apropója a minden évben nyár végén, a furmint tiszteletére megrende-
zett fesztiválnak.

ZSÓLYOMKAI NYITOTT PINCÉK NAPJA 
2010-től minden év őszén, a szüreti időszak végén a sátoraljaújhelyi 
Zsólyomkai pincesor ad otthont a rendezvénynek, mely a borkóstolás 
mellett gasztronómiai fogásokkal és egész napos kulturális progra-
mokkal várja a látogatókat.

A bor és kultúra
fesztiválja

1918
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Nemes várak, 
fejedelmi környezet
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-szabad-
ságharc vagy a romantika korának pezsgő 
atmoszféráját, miközben a kiállításokban és 
a varázslatos panorámában gyönyörködik.

FÜZÉR VÁRA
A meredek vulkáni kúpon, a Várhegyen  
magasodik Füzér vára, ami hazánk egyik  
leglátványosabb erődítménye és egyik  
legrégebbi építménye is. A reneszánsz  
és a romantika vonásait is magán viselő  
vár egyik kiemelkedő látnivalója a szín- 
pompás mozaiküveges kápolna.

20 21



REGÉC VÁRA 
Érdemes meglátogatnia Regéc várát, ahol II. Rákóczi Ferenc fejedelem 
gyermekkora első néhány évét töltötte.  Az árnyékos hegyoromra 
felkapaszkodva megcsodálhatja az egyre táguló, pazar panorámát.  
A felújított várba érve több kiállítás, ajándékbolt és büfé is várja.

BOLDOGKŐ VÁRA
A tatárjárást követően épült a Zempléni-hegység védelmező sziklaor-
mán Boldogkő vára. A déli szárny megfigyelőbástyájából a környező 
települések és földek tárják fel szépségüket, majd egy könnyed vár 
körüli séta után a lakótorony és a palota kiállítása is megtekinthető.

RÁKÓCZI-VÁR
A Bodrog partján emelkedik a sárospataki Rákóczi-vár. Habár alapjait 
majdnem ezer éve helyezték le, virágkorát a 17. században élte, amikor 
a Rákóczi-szabadságharc centrumává vált. A fordulatokkal teli történe-
lem emlékezetét a nyugalmas természet egyensúlyozza, ami kellemes 
sétát ígér.

SZERENCS VÁRA
A reneszánsz kor szerelmeseinek ajánljuk Szerencs várát, amely  
egy tavakkal, fűzfákkal és hidakkal tűzdelt park középen áll. A még 
manapság is fejedelmi pompában fürdő épületben jelenleg a Zem- 
pléni Múzeum működik. Ha pedig már arra jár, érdemes ellátogatnia  
a helyi bonbonkészítő üzembe is, ahol prémium édességek készülnek.

SÉTA A GYERTYÁNOK ÁRNYÉKÁBAN
A neoreneszánsz-romantikus stílusban épült füzérradvá-
nyi Károlyi-kastély otthont ad a kastélyszálló időszakát 
bemutató állandó kiállításnak. Fedezze fel a 140 hektá-
ros angolparkot is. 250-300 éves tölgyek és gyertyánok 
árnyékában, a kedélyesen csordogáló patak partján 
lelassul az idő, és a nyugalom szigetére érkezhet meg.

2322

Regéc vára

Szerencsi Rákóczi vár



Zempléni kalandok

A Zempléni-hegységet behálózó tekervényes turistaútvonalak bete-
kintést nyújtanak a természet érintetlen szépségébe. Ugyanakkor  
a kerékpározás szerelmesei sem maradnak izgalmak nélkül, hiszen 
a kiépített nemzetközi kerékpárút is ezernyi csodálatos meglepetést 
tartogat számukra. Az extrém sportok kedvelői pedig a Sólyom-bérc 
vulkanikus falait hódíthatják meg.

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

Visegrád, Zsitvay-kilátó

ADRENALIN TOPLISTA
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80 km/h-s száguldás 512 méter 
magasan a Magas-hegy és  

a Szár-hegy között 1.

Falmászás 21 méter magasságig 3.

Száguldás 2275 méter 

hosszan a bobpályán 2.

Libegőzés Magyarország 

leghosszabb libegőjén 

250 méteres szintkülönbséggel 
4.

EXTRÉM ÉLMÉNYEK A ZEMPLÉN KALANDPARKBAN 
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MEGYER-HEGYI TENGERSZEM
Sárospataktól néhány kilométerre 
található ez a különleges képződ- 
mény, amely egy elhagyatott ma-
lomkőbánya fejtési gödrében ala- 
kult ki. A tó legnagyobb mélysége 
6,5 méter, a tavat körülvevő szikla- 
falak pedig 70 méterrel magasod-
nak a víztükör fölé. Egy tanösvény 
vezet a sziklafalak tetejére, ahon- 
nan a modern Megyer-hegyi kilátó-
ból is megcsodálhatjuk a tavat.
Próbálja ki az ország leghosszabb 
via ferrata pályáját is!

PÁLHÁZI ÁLLAMI ERDEI VASÚT
Vonatozzon a zempléni hegyek 
között! A legkisebb városkában, 
a legrégebben üzemelő „Bimbó” 
erdei kisvasút Pálházáról indul 
Rostallóig kb. 6 km-en át. Ez a táv 
egy csodálatos festői völgyön halad 
át és út közben egy sziklába vájt 
alagúton is keresztül megy.

2726 Megyer-hegyi Tengerszem26



880 m

5+1 kilátó, ahol szédítő 
panoráma fogadja
 NAGY-PÉTER-MENNYKŐ 
Az érintetlen környezetből kilépve lebilincselő látvány fogadja.  
A sziklacsúcsról a fehérlő füzéri vár, valamint a völgyet beragyogó 
Kemence-patak is megmutatja magát. A helyszínt a regéci buszme-
gállótól, a háromhutai templomtól vagy a rostállói kisvasúttól lehet 
megközelíteni.

 SÓLYOM-BÉRC 
A Sólyom-bérc, melyet a Mlaka-rét felől közelíthet meg, az  
évezredekkel ezelőtt lezajló természeti erők nyomát viseli magán:  
a megfagyó és felolvadó víz addig tágította a kőzetet, míg hatalmas 
szikladarabokká feszítette szét. Ezek gerincéről gyönyörködhet  
a regéci várban és az azt körülölelő vadregényes tájban.

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

709 m

564 m

Pilisszentkereszt, Boldog Özséb-kilátó

 MAGAS-HEGYI KILÁTÓ 
Magyarország leghosszabb ülőszékes fel- 
vonója vezet fel a Magas-hegyre, ahonnan  
az adrenalin hívei drótköteles csúszópályán 
 juthatnak el a Magyar Kálváriához. A kör- 
nyező hegyek és a települések szépsége  
is ámulatba ejtő. A kilátótól gyalogosan az  
Ungvári pincerendszer is megközelíthető, 
mely a világörökség része.

514 m

Kovácsvágás, János vára kilátó 2928



Kerek-kő

 KEREK-KŐ 
A Kerek-kő opálos, riolitos kőzete már önmagá- 
ban káprázatos. Az Újhuta közelében fekvő termé- 
szeti csoda gerincén állva remek fotók készíthetők  
a Zempléni Tájvédelmi Körzet hegyormaival.  
A helyszín nemcsak Újhutáról, hanem Kőkapu  
felől is megközelíthető.

 MAGYAR KÁLVÁRIA 
A Sátoraljaújhelynél magasodó Szár-hegyen talál- 
ható a Magyar Kálvária, mely a trianoni békeszerző-
dés során elszakított magyar területekről emléke- 
zik meg. Továbbhaladva, a hegy tetején a Szent  
Koronát megformáló Szent István-kápolna, vala- 
mint a 100. Országzászló árnyékában szemlélheti  
meg a panorámát.

345 m

487 m
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Lelki feltöltődés

Ez a térség vallásturisztikai kincsekben is gazdag: 
gyönyörű és egyedi történeteket bemutató temp- 
lomok; 3 történelmi-, kulturális- és zarándok-út 
(Középkori templomok útja, Csodarabbik útja,  
Szent Erzsébet zarándokút) teremt találkozási  
lehetőséget Istennel, egymással és önmagunkkal. 
A térség egyik lelki központja, nemzeti kegyhely- 
ünk, Máriapócs, ahova évente félmillió látogató 
érkezik, hogy rohanó világunkban megállva, önma-
gára nézve és a végtelen Isten felé nyitva, lelkileg 
töltekezzen, erőt nyerjen a hétköznapokhoz.

KRISZTUS ÁLDÓ KEZEI ALATT 
A Tokaji borvidék egyik leglenyűgözőbb látványossága a Tarcalt  
megkoronázó Áldó Krisztus-szobor. Magyarország legnagyobb  
Jézus szobra mellett állva fenséges körpanorámának lehet szem- 
tanúja a végtelennek tűnő szőlős, valamint a Kopasz-hegybe vájt 
bányató látványával megfűszerezve.

33
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KÓSER KONYHA ÉS ZSINAGÓGÁK SORA 
A Csodarabbik útja 10 településen áthaladva mutatja be Tokaj-Hegy-
alja egykori hászid zsidó közösségének emlékhelyeit és szemkáp-
ráztató örökségét. Az útvonal kezdő- és végpontja a kiváló műemléki 
helyreállítás okán Europa Nostra-díjjal jutalmazott mádi zsinagóga  
és a hozzá tartozó rabbiház, amely interaktív kiállítással, valamint 
kóser konyhával várja vendégeit.

VIZSOLYI BIBLIA LÁTOGATÓKÖZPONT 
A 16. századi magyar nyomdászattal ismerkedhet meg a látogatóköz-
pontban, ahol freskókincsek és a nyomdatörténeti múzeum kiállításai 
is várják. Itt található az eredeti Vizsolyi Biblia, amely az első teljes, 
magyar nyelvű bibliafordítás. Érdekessége, hogy 1590-ben úgy nyom-
tatták ki, hogy a Habsburg császártól nem kapta meg a királyi cenzúra 
engedélyét.

35Mád, Zsinagóga



A Középkori templomok útján igazi kincsek fogadják a barangolót.  
A festői tájon kacskaringózó útvonal a történelmi Szatmár területén 
vezet végig, amely során közel 40 unikális templom látogatható meg. 
a magyarországi szakaszon.  Az útnak akár kerékpárral is nekivághat.

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

TÁKOSI REFORMÁTUS TEMPLOM
A templom a helyiek adományaiból épült. Ennek köszönhetően 
a favázas épületet szemkápráztató népi motívumok ékesítik, melyek 
között tisztán kivehetők a településre oly jellemző beregi keresztsze-
mes minták.

Tákosi Református Templom

Középkori  
templomok útja

CSENGERSIMAI REFORMÁTUS TEMPLOM
Egy álmos tó partján emelkedik a kicsiny, fazsindelyes csenger- 
simai református templom. A több korszak jellegzetességeit is magán  
hordozó Árpád-kori templom belsejében reformkori bútorzaton meg-
pihenve engedheti át magát a mindent átjáró csendnek.

SZAMOSÚJLAKI REFORMÁTUS TEMPLOM
Az épület kora gótikus jellegzetességei a mai napig visszaköszön- 
nek a vakítóan fehér szamosújlaki templomról. A takaros épület alatt 
az Ajtay család sírboltja is megtekinthető, amely egykor a csendes  
kis települést uralta.

Csengersima, Református templom

3736



Fedezze fel a  
Felső-Tisza vidékét!
A Felső-Tisza csendes, apró falvakkal, kulturális kincsekkel és falusi 
szálláshelyekkel tarkított vidékét vízitúrán és kerékpáron is megismer-
heti. Minden kanyarban aranysárga homokpart csábítja a víz szerelme-
seit strandolásra, pihenésre.

3838

A folyót több száz kilométernyi kerékpárút 
kíséri. Kulturális felfedeznivalók és igazi nyu-
galom várja azokat, akik úgy döntenek, hogy 
letekerik ezt a távot. Itt található a Középkori 
templomok útja, amely 2017-ben Magyaror-
szág legígéretesebb kulturális úti célja lett, 
ahol a helyieknek köszönhetően átélheti  
a falusi turizmus autentikus élményét és  
a magyar vendéglátás szívélyességét is.

SZATMÁR-BEREG, MAGYARORSZÁG 
GYÜMÖLCSÖSKERTJE
Térjen be a Penyigétől Panyoláig húzódó 
Szatmár-Beregi Szilvaút kóstolóházaiba,  
ahol a helyi gyümölcsökből készülő pálinkák, 
lekvárok, aszalványok ízeivel és helyi neveze-
tességekkel ismerkedhet meg! Ne hagyja  
ki a Vásárosnaményból induló sétahajózást!  
Ha a csodás ízek mellett pedig közösségi él-
ményekre is vágyik, a PanyolaFeszten a helye.

Túristvándi vízimalom



5 bakancslistás helyszín, 
ami csak Önre vár

TÚRISTVÁNDI VÍZIMALOM

E bűbájos vízimalom átvészelte az évszázadok viszontagságait,  
és még ma is őrölhet benne, aki vállalkozik erre a nem minden- 
napi feladatra. Az épület erkélyén állva panoráma nyílik a nyugal- 
mas folyóra és a környező vén fákra.

SÓSTÓI-ERDŐ

Népszerű kirándulóhely Nyíregyházán a 371 hektár területű park- 
erdő, ami sétálóútjaival, játszóterével, kerékpárútjaival és szalon- 
nasütő 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!

SZATMÁRCSEKE MŰEMLÉK TEMETŐJE

Legkevésbé sem dermesztő úticél a szatmárcsekei temető. A műem-
léki 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. 
Az épület kiemelkedő művészettörténeti látnivalója a mennyezetfres-
kó, mely a honfoglalás ezredik évfordulójára készült. Ha kigyönyör-
ködte magát a gondosan megőrzött enteriőrben, az ősfákkal övezett 
szoborparkban élvezheti a friss levegőt.

ÖREG-TÚR

A derékig érő folyó hátán kenusok indulnak útnak, hogy a csicsergő 
madarak, a nádasok susogása és a kidőlt fák meredező ágai között 
tapasztalják meg a természet lehengerlő erejét. Az egynapos kenutú-
rára akár az egész család benevezhet.

4140



Családi programok  
Nyíregyházán és 
környékén

A BOLYGÓ ÉLŐVILÁGA, 
AHOGY RITKÁN LÁTHATJA
Aki belép a Nyíregyházi Állatparkba,  
bolygónk minden szegletének élővilágával 
megismerkedhet. A sarkvidéki vagy afrikai 
állatok megtekintése után akár búvárnak is 
érezheti magát az Ócenáriumban, miközben 
ritka, mélyvízi élőlények suhannak el a feje 
felett. A helyszínen állatsimogató is működik 
a legkisebbek szórakoztatására, akikkel  
akár egy rövid tevegelésbe is belevághat.

PIHENÉS ÉS SZÓRAKOZÁS  
AZ EGÉSZ CSALÁDNAK
A pezsgőfürdővel és szaunával is felszerelt 
sóstói élményfürdő maximálisan gondosko-
dik a zavartalan kikapcsolódásról. A gyógy- 
vizes medencék, valamint a különféle masz- 
százsszolgáltatások a regenerálódást is elő-
segítik, míg a játékos hullámmedence vagy 
az óriáscsúszda minden generáció kaland- 
vágyát kielégíti.

Nyíregyházi Állatpark42 43



LELASSULÓ IDŐ FALUSI KÖRNYEZETBEN
A Sóstón sorakozó romantikus csónakokkal és vízibiciklikkel pihen-
tető nyugalomban szelheti át a tó csillogó víztükrét. A szárazföldre 
kiérve pár perc sétára találja a Sóstói Múzeumfalut, ahol a népi kultú-
rát ismerheti meg közelebbről. Érdemes figyelni a múzeum program-
kínálatát, hiszen rendszeresek a vásárok, ünnepi rendezvények és 
gasztronómiai bemutatók!

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

HOLLÓHÁZI PORCELÁNGYÁR
A gyár a legnagyobb magyar porcelánműhelyek egyike. Az állandó 
kiállításon rengeteg nippet és használati eszközt tekinthetünk meg, 
de lehetőségünk adódik a gyár meglátogatására és porcelánfestői 
tehetségünk kipróbálására is.

Báthori Várkastély és Panoptikum, Nyírbátor 4544



Kedvenc képeink 
a környékről!

Sátoraljaújhely

Tokaj

Nyíregyháza

Tarcal

csodasmagyarorszag

Füzérradvány (Fotó: Kovács Zoltán)

Hercegkút



Látnivalók a környéken

AGGTELEKI-CSEPPKŐBARLANG 
Európa legnagyobb és egyik legszebb, az UNESCO világörökségi 
listáján is szereplő cseppkőbarlangjában földöntúli szépségű képződ-
mények sorakoznak 22 kilométer hosszan. A barlang legizgalmasabb 
látványosságai közé tartozik az Óriások terme és a koncerteknek kiala-
kított Hangversenyterem. 

TISZADOBI ANDRÁSSY-KASTÉLY 
Hazánk egyik legromantikusabb kastélya a magyarországi histori- 
záló építészet talán legjobban sikerült alkotása. A mesébe illő kastély 
nemcsak ékes termeinek, hanem kacskaringós bukszus-labirintusának 
köszönhetően is magával ragadja a látogatót. 

CÉGÉNYDÁNYÁDI KÖLCSEY–KENDE-KASTÉLY 
A természetvédelmi területen álló, klasszicista stílusban épült, tavasz-
tól őszig nyitva tartó műemlék angolparkra néző homlokzatát az ősi 
család leghíresebb tagjának, Kölcsey Ferencnek, a Himnusz költőjé-
nek verssorai ékesítik. 

EDELÉNYI KASTÉLYSZIGET 
A L’Huillier–Coburg-kastély méreteit tekintve Magyarország hetedik 
legnagyobb kastélya és a kora barokk építészet egyik kiemelkedő 
alkotása. A hatalmas műemléket bejárva megcsodálhatja a rokokó fal-
festményeket és átadhatja magát az épület grandiózus eleganciájának. 

48

Tervezze meg utazását 
a Tokaj és Nyíregyháza térségbe 
a honlapunk segítségével!

KIADJA: Magyar Turisztikai Ügynökség, 
Dr. Guller Zoltán vezérigazgató 
1027 Budapest, Kacsa utca 15–23. 
TELEFON: +36 1 488 8700 
KIVITELEZTE ÉS SZERKESZTETTE: Graphasel Design Studio 
NYOMDA: Grafit Pencil Nyomda Kft.
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