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„Nincs itt Himalája, sem Niagara, sem norvégiai fjord, sem forró égövi esőerdő,
s általában semmi félelmetesen nagyszerű, hanem a legbájosabb virágoskert, szemet,
lelket gyönyörködtető, idegeket megpihentető béke.
A szelíd változatosságnak, a legbájosabb tájképcsoportoknak olyan nyugalmas, derűs,
lélekpihentető harmóniáját élvezhetjük itt, amilyen nincs több a világon!”
Cholnoky Jenő
"There are no Himalayas here, no Norwegian fjords or tropical rainforests, nothing
breathtakingly wild. But what this land does have is: serenity, giving you the feeling of
peace, to body and soul, the most charming flower garden. It is only here, that you can
enjoy the gentle harmony of calmness, the soft transitions of land, and the varied lovely
mosaics of the landscape. It gives you the peace of mind, its atmosphere lends it a sensation
that you find nowhere else in the world."
"Nie sú to Himaláje, ani Niagara, ani nórske fjordy, ani tropické pralesy, nič čo by bolo
obávane nádherné, ale je tu najpôvabnejšia kvetinová záhrada, pokoj, ktorý uchváti oči,
dušu a nervy, to môže by< domov najšfasťnejsieho života. Taká pokojná, veselá harmónia
miernej rozmanitosti a najpôvab-nejších krajín, ktorá nikde inde na svete neexistuje."

Milyen vidék ez?
What kind of place is it?

Milyen vidék ez? Nehéz lenne néhány szóval jellemezni
a sokarcú, vibráló, mégis fenséges nyugalmat árasztó
tájat, ahol az ember és a természet évszázadok óta él
szelíd harmóniában. A Zempléni-hegység és a Bodrogköz
találkozásánál formálódott területen ezernyi módját
találja az ember – akár az utazó, akár az itt élő –, hogy
megismerje a természetet, hogy közel kerüljön csodáihoz.
Az ásványgyűjtő, a madarak életére kíváncsi ornitológus,
a vadak csapásait járó erdőszerető ember, a vízparton
csendesen üldögélő horgász éppúgy megtalálja örömét,
mint a tájat gyalogosan, kenuval, kerékpárral vagy éppen
autóval bebarangoló turista.

What kind of place is it? It is not easy to describe this versatile
and vibrating but at the same time calmness-radiating corner
of the world, especially not with some simple worlds. This
is the place where people and nature have been living in
harmony for centuries. In this piece of land where Zemplén
mountains meet the floodplains of Bodrogköz, there are
hundreds of different ways, for either tourists or inhabitants
of the area to get closer to nature, to have a deeper insight
into its countless wonders. The mineral and rock collector,
the ornithologist being eager to see more about the life of his
beloved birds, the forest-lovers who follows the trails of wild
animals, the angler sitting quietly on the riverbanks will just
as much fulfil their expectations as the tourists wandering
around either riding their bikes, strolling on foot or paddling
a canoe.

Tokajské pohorie (Zemplínske pohorie) a Medzibodrozie
z hl'adiska horopisného, geologického, botanického a
zoológického poskytujú jedinečne pestry obraz v Karpatskej
kotline. Stretnú sa tu dve oblasti, ktorý rozvoj bol úplne
rozdielny.

Sátoraljaújhely
Különleges, gyönyörű vidéket pillant meg az utazó, bármilyen irányból is közelíti meg Sátoraljaújhelyt. A láncszerűen egymáshoz kapcsolódó vulkanikus hegysor már
messziről felfedezésre csábítóan várja a látogatókat. Zemplén legnépesebb városa a Ronyva-patak partján és – Petőfi Sándor szavaival – a „hasonlíthatlan szépségű
Sátorhegyek” tövében alakult ki. Neve korábban Sátorhalma, Sátorelő volt. Városi kiváltságlevelét 1261-ben kapta V. István királytól. Zemplén vármegye székhelye volt
évszázadokon át, ma a tokaji bort termő vidék legészakibb magyarországi települése. Kazinczy Ferenc a vármegye főlevéltárnokaként dolgozott itt 16 éven át, de Kossuth Lajos
is itt nevelkedett és kezdte pályafutását. Vallomása – „…büszke vagyok arra, hogy magamat újhelyi magyar embernek nevezhetem” – jelzi a város egykori jelentőségét.
The most populous town of the Zemplén-Mountains was founded on the bank
of the brook ’Ronyva’ and (according to Sándor Petőfi’s words) at the foot of the
„uncomparably beautiful Sátor hills. Its former names were Sátorhalma and Sátorelő.
It was given the privileges of a town by King Stephen V in 1261 .
The residence of the castle county Zemplén was here from the middle of the 18th century.
Lajos Kossuth started his carrier here as the lawyer of the county. He was proud to call
himself as a citizen of Újhely. Ferenc Kazinczy worked here as the main employee of the
castle county’s archives. The setting of the archives dates back to his time, still preserving
the atmosphere of the 18-19th century archives.
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Zvláštny, prekrásny vidiek si nemôže nevšimnúť pocestný z hociktorého smeru, ktorým
sa blíži do mesta Sátoraljaújhely. Vulkanické hory sa ako reťaz sa spájajú a už zďaleka
ponúkajú možnosť objavovania svojich krás pocestným. Mestské privilégiá dostalo
v roku 1261 od kráľa Štefana V. Sátoraljaújhely je najsevernejšie mesto v tokajskom
regióne, kde vyrábajú víno a zároveň je aj bránou Medzihoria /Hegyköz/. Zariadenie
archívu aj dnes zachováva atmosféru archívu 18-19.storočia. Aj L'udovít Kossúth bol
vychovávaný v tomto meste. Tu začal svoju životnú dráhu. Na hlavnom námestí, na
jeho soche sa je zachované jeho vyznanie:
„…som hrdý na to, že sa môžem považovať za ujhelyského maďarského človeka…”.

A legenda!

The legend!

Az ősi rege azt meséli, hogy valamikor tündérek tanyáztak Sátoraljaújhely vidékén.
Köztük a legszebb Perilla volt, a vizek, erdők úrnője, ám egyszer elcsábította egy nimfa szerelmét. A megcsalt nimfa bosszúja senkit sem kímélt:
a Magas-hegyből tüzet bocsátott ki. Ahol Perillát és kedvesét elpusztították az alágördülő sziklák, ott magasodik ma a Koporsó-hegy (hivatalos
nevén Sátor-hegy).

Hazánk legrégebbi mechanikusóra-számlapja az 1501-ben megépült,
a város legértékesebb műemlékegyüttesének számító Pálos-Piarista
Templom és Rendház kő toronyórája.
A magyar történelem egyik legnagyobb alakja, Kossuth Lajos
a városban nevelkedett, és az egykori Megyeháza (ma Városháza)
erkélyéről tartotta első nyilvános beszédét.
A gyermek Kossuth Lajost meggyógyító leghíresebb zempléni zsidó
Teitelbaum Mózes csodarabbi, a hagyomány szerint ezt jósolta
Kossuthnak: „Te leszel a néped zászlóhordozója”. Sírja máig az egyik
leglátogatottabb zarándokhely.

AN ANCIENT LEGEND HAS IT THAT FAIRIES USED
TO LIVE NEAR
SÁTORALJAÚJHELY. The most beautiful of all fairies was Perilla the
queen of Waters and Forests. One day, however, Perilla seduced a nymph's
lover. The abandoned and thus furious nymph took revenge, she did not
have mercy on anybody: she blow flames out of Magas-hegy. Coffin Hill
(Koporsó-hegy) is towering in just the place where Perilla and her lover
died, hit by the huge piece of rock rolling down hill.

PODĽA STARODÁVNEJ POVESTI NA VRCHOCH
OKOLO SÁTORALJAÚJHELYU BÝVAL VÍLY.
Najkrajšia víla Perilla, kráľovná riek a lesov, raz odvábila lásku jednej
nymfy, ktorá pomstila zradu a z 'Vysokej-hory" (Magas-hegy) vypustila
heň a skotúil'acie sa bálvány zabili Perillu a jej milého. Na tomto mieste sa
vypína vrch Truhla.

Hungary’s first mechanical clock face is in the stone tower of the PaulinePiarist church dates from 1501.

Pierwsza mechaniczna tarcza numerowa Węgier pochodziłaz 1501 r. i to
jest zegar wieżowy w kościele.

It was here that Lajos Kossuth, one of the greatest figures in Hungarian
history, grew up and began his political career.

Tutaj wychowywał się i zaczynał karierę polityczną Lajos Kossuth największa postać w węgierskiej historii.

Mózes Tietelbaum was the most famous miraculous rabbi of Zemplén,
and his grave is one of the region’s most visited pilgrimage sites.

Mózes Teitelbaum był najsłynniejszym cadykiem w Zemplénie, jego grób
jest miejscem pielgrzymek.

A Zempléni Levéltár az egyik legrégebbi az országban,
a vármegye teljes feudális kori iratanyaga megtalálható itt.
Berendezése ma is őrzi a XVIII–XIX. századi „levelestárak”
hangulatát. Itt dolgozott Kazinczy Ferenc 16 éven át.
The Zemplén Archive is one of Hungary’s oldest libraries. Its
furniture is also of historical importance.
Archiwum Zempléna jest jednym z najstarszych w kraju.

Az egyik legszebb ikonosztáz a görög katolikus templomban
lévő, amely feltehetően egy galíciai műhelyben készült még
1759-ben.

Az ország egyetlen Börtön és Büntetés-végrehajtási Múzeuma
Sátoraljaújhelyen található.
Hungary’s first prison museum can be found in Sátoraljaújhely.

The Baroque iconostasis at the Greek Catholic church is one of the
finest in Hungary.

W Sátoraljaújhely znajduje się jedyne na Węgrzech muzeum
więziennictwa.

Najpiękniejszy ikonostas to barokowy ikonostas, który znajduje się
w cerkwi greckokatolickiej.

Zempléni Levéltár

A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum megújult formában,
a Petőfi Irodalmi Múzeum filiáléjaként hétfő kivételével minden
nap 9.00 és 17.00 óra között várja a látogatókat. Kazinczy
Ferencről és az újhelyi várról tekinthető meg állandó kiállítás,
az idei tervek között pedig szerepel egy Gárdonyi Géza és egy
természettudományos kiállítás megnyitása.
The renewed Ferenc Kazinczy Museum of the Petőfi Literary
Museum in Sátoraljaújhely is expecting its visitors every day
except Mondays from 9 am to 5 pm People can visit our permanent
exhibitions about the life of Ferenc Kazinczy and the castle of
Sátoraljaújhely. Among our future plans there are exhibitions on the
life of Géza Gárdonyi and a brand new natural science exhibition.

Magyar Kálvária

A legnagyobb hatású magyar nyelvújító, Kazinczy Ferenc
emlékcsarnoka az ország leglátogatottabb irodalmi emlékhelye.
Mellette áll A Magyar Nyelv Múzeuma.
The mausoleum dedicated to Ferenc Kazinczy, the great reformer
of the Hungarian language, is one of the most visited literary sites
in the country.
Mauzoleum wielkiego reformatora języka węgierskiego Ferenca
Kazinczy’ego jest bardzo popularnym miejscem turystyki.

A legnagyobb szabású trianoni emlékműrendszer és nemzeti
zarándokhely a Szár-hegyre épült Magyar Kálvária, mely
14 stációval állít emléket az elszakított magyar városoknak.
A hegy tetején áll a 100. országzászló és a Szent Istvánemlékkápolna.
The stations of the cross of the Hungarian Calvary make up what is
the largest Trianon memorial in Hungary.

RÉGI FELJEGYZÉSEK SZERINT
SZEPSI LACZKÓ MÁTÉ –
LORÁNTFFY ZSUZSANNA UDVARI PAPJA
– KÉSZÍTETTE A VILÁGON AZ ELSŐ
ASZÚBORT, A SÁTORALJAÚJHELYI OREMUSDŰLŐBEN SZEDETT SZEMEKBŐL.

A hiedelem úgy tartja, hogy egy ilyen különleges borral lepte meg úrnőjét 1631 húsvétján. Ezt az adatot
Kazinczy Ferenc feljegyzése is megerősíti.

King Louis XIV.of France named the Tokaji wine as the King of Wines and the Wine of Kings. And it is not only
for the Kings but also for the Popes. Julius III., for example, tasted 600 different wines during the Trident Synod
and, of all of them, he liked the Tokaji the best. Benedict XIV. gave his opinion of the wine that Maria Theresa
sent him with these words: "Blessed is the soil that nourished it, blessed is the lady who sent it, and I also
feel blessed for I could taste it". Pius X. dispensed with the strict ethic of the Popes and allowed not
only sealed but also opened Tokaji bottles to stay on his table. The Russian Czars had cellars and
vineyards in Tokaj for a century. Katherine the Great loved Tokaji as her own life, Michael I.,
on the other hand, is known to have had the best collection of Tokaj wines. It is no surprise
therefore that Ferenc Rákóczi II. had many roots to Tokaj area, its wine being a very strong one.

Víno kráVov, kráVa vín Tokajské bolo nielen vínom králbv, ale aj pápezov, napr. r. 1562 na koncile v Tridente
Juliosovi III. tokajské chutilo najviac spomedzi 600 vín. Benedikt XIV. hovoril o nápoji, ktory dostal od Márie
Terézie: "nechje pozehnaná tá zem, ktorá ho pestovala, nechje pozehnaná tá dáma, ktorá ho poslala, aby som bol
pozehnany ja, ze som ho mohol ochutnat'", Pius X. zmenil prísnu pápezskú etiketu kvőli tokajskému vínu a
dovolil polozit' na stől otvorené flase. Ani netreba spomenút' ruskych cárov, ktorí mali pocas 100 rokov
vinicu na Tokaji. Ani to nie je zvlástnostbu, ze Ferenc Rákóczi II., ktory mai rád túto oblast', mai rád
aj tokajské, ale mőzeme byt'vel'mi hrdí na to, ze ked' Rossini komponoval, vzdy mai pohár tokajkého
na klavíri, Schubert skladal o nom piesen, ale aj Dumas, Goethe, Heine, Swift, Tolstoj atd', ho
spomínali vo svojich dielach.

Az ősi helyi borkultúra emlékei az egész város és a Bortemplom alatt húzódó pinceágak és Sátoraljaújhely
híres pincesorai is, mint a Zsólyomka és az Ungvár pincerendszere. Utóbbit az 1200-as években, pálos
rendi szerzetesek kezdték építeni, így ez Magyarország egyik legrégebbi építészeti relikviája, mely ráadásul
800 éve ugyanazt a funkciót tölti be. A 15-30 m mély pincék több mint 10 kilométer hosszú, többszintes,
bonyolult pincerendszert alkotnak. Hegyalja egyik településén sincs ilyen kis területen ilyen nagy
kiterjedésű pincehálózat.

Széphalom
a Kazinczy-kultusz központja
A település Sátoraljaújhelytől 3 kilométerre északra fekszik. 1440-ben említik először Kisbányácska néven. Nevét és ismertségét
egykori lakójának, Kazinczy Ferencnek köszönheti, aki a falut elnevezte Széphalomnak, s általa a magyar irodalmi-politikai
gondolkodás egyik központja lett. A nagy nyelvújító emlékét őrzi az egykori Kazinczy kúria kertjében lévő nyughelye, és az Ybl
Miklós tervei alapján épített emlékcsarnok. A hely a „szent öreg” munkásságát viszi tovább, hiszen 2008. április 23-án, egykori
gyümölcsöskertjének helyén nyílt meg A Magyar Nyelv Múzeuma. Az Európában egyedülálló intézmény modern, mégis a tájba
illő impozáns épületében interaktív kiállításokkal mutatják be kincsünket, a magyar nyelvet. (www.nyelvmuzeum.hu)

Széphalom

Széphalom

The settlement was first mentioned in 1440 as Kysbanya.
It was made famous by its former inhabitant, Ferenc
Kazinczy has made the settlement famous and has
given the name of Széphalom. The great reformer of our
language is honoured by the Mausoleum which was built
in the Kazinczy-mansion’s garden based on the plans
of Miklós Ybl, but we can also find his tomb here. The
Museum of the Hungarian Language which carries on
the achievements of the great Hungarian, preserving our
precious Hungarian language, has opened its gates here
in 2008.

Obec sa nachádza 5 kilometrov od mesta Sátoraljaújhely
smerom na Medzihorie /Hegyköz/. Meno a chýr obce
možno ďakovať jej bývalému obyvateľovi, Ferencovi
Kazinczymu, ktorý obec pomenoval a tak sa stala oficiálne
Széphalom v roku 1886. Obec je centrom maďarského
literárno-politického zmýšľania.
Pamiatky veľkého jazykovedca zachováva Mauzóleum v
parku bývalého Kazinczyho domu, postavené podľa plánu
Miklósa Ybl. Tu sa nachádza aj hrob vedca. 2008 sa otvorili
brány Múzea maďarského jazyka v obci Széphalom, na
mieste bývalého ovocného sadu Kazinczyho.

Károlyfalva
Az 1750-es évek első felében alapították. A terület ura – németországi birtokairól, a Fekete-erdő vidékéről – svábokat telepített a területre.
1985 óta Sátoraljaújhely településrésze, ahogy Széphalom és Rudabányácska is. A házak szomszédságában, a falu bájos, úgynevezett Felső
pincesorának nyaranta a „Károlyfalvi Nyitott Pincék” rendezvény ad új lendületet. A pincelátogatás előtt piknikezhetünk a helyi halastavak
partján, vagy a kijelölt turistaútvonalon ellátogathatunk a Magyarország legszebb látványosságai közé tartozó Megyer-hegyi Tengerszemhez.
It was founded by Swabian colonists coming from the environs of the Black
Forest (Schwarzwald) in the first half of the 1750s. The village’s charming
Upper Wine-Cellars are given an impulse by the “open-cellar days of
Károlyfalva”, which is organized every year at the end of the summer.
Before visiting the cellars we can either have a picnic on the shore of the
local fish pond, or we can visit the popular beauty spot, the Tengerszem on
the hill Megyer, by following the trail leading to it.

Založli ju v prvej polovici rokov 1750 a majiteľ sem prisťahoval svábov z
oblasti Čierneho lesa. Od roku 1985 je súčasťou Sátoraljaújhelyu, podobne
ako Széphalom a Rudabányácska. Nový rozmach dalo obci podujatie
organizované v augute s názvom Dni otvorených vínnych pivníc. Pred
návštevou pivníc môžeme piknikovať na brehu rybárskeho jazera, alebo po
vyznačenej turistickej trase zájsť na obľúbené výletné miesto, Morské oko,
na vrchu Megyer.

Rudabányácska
Rudabányácska festői környezetben, patakokban, növényekben és állatvilágban gazdag völgykatlanban fekszik. Neve régebben Bányácska,
Szépbánya volt, az itt található arany és ezüst bányászatra utalva. Károly Róbert uralkodása idején arany- és ezüstbányászat kezdődött,
s virágkora a XIV-XV. századra tehető. Az 1700-as években érkezett kárpátukrán telepesek templomot emeltek, mely ma is a község egyik
legszebb műemléképülete. 1974-ben bányáját újra feltárták, járatait évente néhány alkalommal megnyitják a nagyközönség számára is.
The village lies in a picturesque environment, in a valley, which is rich in
streams and various species of plants and animals. Its former names were
Bányácska, Szépbánya, referring to the mining of gold and silver at that
time. The Ukrainian colonists, who came from the Carpathian region in the
1700s, have built a church here, which is one of the village’s most beautiful
historic buildings. The mine was newly opened up in 1974; the mine-shafts
are open for the audience on some occasions every year.

Rudabányácska (po slovensky Baňačka) leží v prekrásnom prostredí, v
doline bohatej na potoky s bohatou faunou a flórou. V minulosti ju volali
Bányácska, Szépbánya, čo poukazuje na tunajšiu baňu na zlato a striebro.
V období vlády Károlya Róberta, v 14.-15.storočí, sa tu začalo ťažiť zlato
a striebro. V rokoch 1700 tu karpatskoukrajinskí prisťahovalci postavili
kostol, ktorý je dodnes jednou z najkrajších umeleckých pamiatok. V roku
1974 baňu opäť otvorili a verejnosť si ju môže prezrieť niekoľkokrát ročne.

Kultúra

Bor, gasztronómia

Egészség

A Hegyköz települései jelentős történelmi, irodalmi és
kultúrtörténeti emlékek őrzői.
Irodalmi emlékútvonal:
Zemplén Levéltára Sátoraljaújhelyen – Széphalom, a magyar
nyelvújítás központja – Kazinczy-emlékliget Alsóregmecen
Történelmi emlékútvonal:
Magyar Kálvária Sátoraljaújhelyen – Kálvária-domb
Vilyvitányban – Károlyi-kastély Füzérradványban

Tokaj-Hegyalja, Magyarország leghíresebb borvidéke,
az ország északkeleti részén húzódik, 3-4 km szélességben és
87 km hosszúságban. A Tokaj-hegyaljai Borút egyik kiinduló
pontja Sátoraljaújhely, ahol minősített fogadóhelyek várják a
borturizmusban résztvevőket, s ahol a helyi termékek válnak
tökéletes kiegészítőivé a borkülönlegességeknek.

Rohanó életmódunk következtében kialakuló számos
egészségügyi problémára és a növekvő stresszre kínálnak
„gyógyírt” a környéken egyedülálló sóbarlangban
a különböző prevenciós és wellness-szolgáltatások
(www.termeszetgyogyaszstudio.hu).

turisztikai
lehetőségek
tourism
facilities
Sátoraljaújhely
Széphalom
Károlyfalva
Rudabányácska

Az 1200-as években itt építették meg a világörökség részét
képező Tokaj-Hegyalja legkiterjedtebb pincerendszerét,
az Ungvári Pincéket, melyek egy több mint 10 km hosszú
pincelabirintust alkotnak. A Zsólyomkai Pincesor pedig
a város egyik leghangulatosabb borkóstoló helye.
The most extensive cellar system in Tokaj-hegyalja is the Ungvári
Cellar, which has a labyrinth of cellars 10 km in length.
Piwnica Ungváriego jest najbardziej rozbudowana, jej długość to
10 km.

Ez az egyetlen város az országban, ahol „templomot emeltek”
a bornak. A Bortemplom 1913-ban, Thorockay Wigand Ede
tervei alapján épült.
It is the only town to have "erected a church” in honour of wine.
It was built in 1913.
Sátoraljaújhely jest jedynym miastem, gdzie wzniesiono kościół
wina.

ZEMPLÉN Adventure
KALANDPARK Park
Miért érdemes
eljönnöd ide?

ADVENTURE PARK
The land of adventures

Zemplínskom
dobrodružnom parku

Európa leghosszabb és leggyorsabb bobpályáján repeszthetsz,
mint a szél, és közben sikíthatsz, ahogy csak
a torkodon kifér. A hófánk-(fánkó-)csúszdán pöröghetszforoghatsz, a drótkötélpályán csünghetsz, csusszanhatsz.
Az ország leghosszabb ülőszékes felvonóján gyakran
a felhők között libeghetsz, de izgalmas tanösvényeket és
túraútvonalakat is felfedezhetsz. A Zemplén Kalandpark
az ország egyik legizgalmasabb élményparkja. Közel
a városközponthoz, mégis a természetben van lehetőséged
az önfeledt kikapcsolódásra.

You can scream at the top of your voice while racing along
on Europe’s longest and most exciting Alpine Coaster, like the
wind . You can turn around in the snow-tubby, cling and slide
on the ropeway. The country’s longest chairlift often allows
you to float among the clouds, but you can also discover
exciting nature trails and tourist routes.

Na okraji mesta v Zemplínskom dobrodružnom parku sa
nachádza najdlhšia lanovka Maďarska, najdlhšia letná a zimná
bobová a lyžiarska dráha v Strednej Európe.

Zemplén Adventure Park is Hungary's most exciting park of
pleasant experiences.

Sátoraljaújhely

Libegő: 1 332 m – Bobpálya: 2 275 m
Korcsolya- és görkorcsolyapálya: 1000 m2
Hóágyúzott sípályák
Európa legnagyobb műanyag borítású sípályája: 10 400 m2
Fánkó: 3 db, egyenként 60 m hosszú pálya
Kalandpályák: 1 gyermek- és 3 különböző nehézségi fokozatú
drótkötélpálya, a végén 60 m hosszú canopy
Tanösvény: 20 km, 15 állomással
A legújabb beruházás 2014 őszére elkészülő 20 m magas
mászófalkomplexum.

www.zemplenkalandpark.hu

Szálláshelyek
és Vendéglátóhelyek
Accommodation
and Restaurants

Csigaház Vendégház • www.csigahazvendeghaz.hu
Sátoraljaújhely-Rudabányácska • Tel.: 30/328-9426

Egyéb idegenforgalmi
szolgáltatók
Other services

Hotel Hunor **** • www.hotelhunor.hu
Sátoraljaújhely • Tel.: 47/657-030, 47/657-031

Három Testőr Vendégház •
www.haromtestorvendeghaz.hu
Sátoraljaújhely-Rudabányácska • Tel.: 30/382-1352,
47/325-867

Természetgyógyász Stúdió •
www.termeszetgyogyaszstudio.hu
Sátoraljaújhely • Tel.: 20/569-7710, 20/434-6673

Hotel König *** • www.hotelkonig.hu
Sátoraljaújhely • Tel.: 70/394-4578

Napsugár Vendégház • www.napsugarvh.hu
Sátoraljaújhely-Rudabányácska • Tel.: 70/383-1867

Csillagfény Panzió • www.csillagfenypanzio.hu
Sátoraljaújhely • Tel.: 47/322-619, 30/276-6211

Eszter Vendégház • www.eszter-vendeghaz.hu
Sátoraljaújhely-Rudabányácska • Tel.: 20/243-0664,
30/555-3937

Kossuth Panzió • www.kossuthpanzio.hu
Spaten Söröző és Étterem
Sátoraljaújhely • Tel.: 47/321-164, 30/958-3161
Múzeumkert Panzió és Vendéglő •
www.muzeumkertvendeglo.hu
Sátoraljaújhely-Széphalom • Tel.: 47/321-889
Smaragdvölgy Pihenőpark • www.smaragdvolgy.hu
Sátoraljaújhely-Rudabányácska • Tel.: 30/836-1501
Fax: 47/324-324
Várhegy Üdülő és Hotel • www.zemplen.hu/varhegy
Sátoraljaújhely • Tel.: 47/321-344, 30/958-4926
Megyer Ifjúsági Tábor • www.megyerifitabor.fw.hu
Sátoraljaújhely-Károlyfalva • Tel.: 47/306-105, 20/535-6908
Anita Vendégház • www.anitavendeghaz.hu
Sátoraljaújhely • Tel.: 47/521-378, 70/967-4448
Ilona Vendégház • www.ilonavendeg.hu
Sátoraljaújhely • Tel.: 47/325-914

Kerék Csárda • www.kerekcsarda.atw.hu
Sátoraljaújhely-Széphalom • Tel.: 47/321-154, 30/306-2603
Faház Büfé • www.fahazbufe.hu
Sátoraljaújhely, Kalandpark • Tel.: 30/338-3238, 30/635-0165
Magas-hegyi Büfé • www.klmk.hu
Sátoraljaújhely, Kalandpark • Tel.: 47/321-727
Művész Kávézó • www.klmk.hu
Sátoraljaújhely • Tel.: 47/321-727, 20/572-3040
Halász Csárda • www.klmk.hu
Sátoraljaújhely • Tel.: 30/484-0313

Borkóstolóhelyek
Winery

A Király család szálláshelye • www.kiralyszallashely.hu
Sátoraljaújhely • Tel.: 47/322-519, 30/303-9341

Bodnár Pincészet Borház •
www.bodnarpinceszet.hu
Sátoraljaújhely • Tel.: 47/321-579, 30/995-1115

Privát Szállás • www.privatszallashely.hu
Sátoraljaújhely • Tel.: 47/325-785, 30/219-1164

Dóró Pince és Szőlőbirtok • www.doropince.hu
Sátoraljaújhely • Tel.: 47/655-660, 30/263-51-06

Tiszi Bt. utazási iroda • www.tisziutazas.hu
Sátoraljaújhely • Tel.: 47/521-126, 70/942-6143
Zemplén Ökotúra Kft. • www.zemplenokotura.hu
Sátoraljaújhely • Tel.: 47/321-300, 20/8513-747
Sátoraljaújhelyi Síiskola • www.ujhelyisiiskola.hu
Sátoraljaújhely • Tel.: 70/214-4956, 30/965-0590
Nordic Walking fittnes és túra •
www.erikafitt.mlap.hu
Tel.: 70/771-5167
Dr. Göszi Állatklinika • www.drgoszi.hu
Sátoraljaújhely • Tel.: 30/619-4876
Megszervezem • www.hangarzene.hu
Sátoraljaújhely és környéke • Tel.: 30/525-0654

További információ és foglalás:
Turisztikai Információs Iroda

3980 Sátoraljaújhely, Hősök tere 3.
Tel/Fax: 47/ 321-458, info@ujhelyiturizmus.hu
www.zempleninfo.eu, www.zemplen-turizmus.hu
Estók Pincészet és Borház • www.estokpinceszet.hu
Sátoraljaújhely • Tel.: 30/914-4334
Porgányi Pincészet • www.porganyipinceszet.hu
Sátoraljaújhely • Tel.:20/439-5613, 70/630-8313
Tibicum Pince • www.tibicum.hu
Sátoraljaújhely • Tel.: 47/325-308, 20/439-9480
Szilágyi Pincészet és Borház •
www.szilagyipinceszet.hu
Sátoraljaújhely • Tel.: 30/599-1700, 20/918-1741

Aktív időtöltés
Síelés télen-nyáron
Sátoraljaújhelyen Közép-Európa leghosszabb, műanyag
borítású sípályáján síelhet. Képzett oktatók segítségével
pedig – csoportos vagy akár egyéni oktatás keretében–
bármelyik évszakban meg is tanulhatja e sport
technikáját. (www.ujhelyisiiskola.hu)
Skiing both in summer and in winter
Anyone who comes here can’t only go skiing but also
can learn skiing on Middle-Europe’s longest plastic
covered skiing course with the help of skilled teachersin the course of individual or collective education.
Nordic Walking
A természetben végzett mozgás mindig
szabadságérzetet ad. Ilyen a Nordic Walking ritmikus
mozgása, mely jót tesz a testnek és léleknek egyaránt,
és melynek használatát könnyen elsajátíthatja és
élvezheti bárki. (www.erikafitt.mlap.hu)
The exercises made in the nature always provide us
with a feeling of freedom. Such is the rhythmic motion
of the nordic waking, which can be enjoyed by anyone
after a little practising and it is also good for both the
body and the soul.
Down Hill
A változatos és vadregényes domborzat kiváló
helyszíne a két keréken lefelé száguldóknak, és
az ország leghosszabb libegőjével a feljutás is
egyszerűvé válik.
The varied and wildromantic hills can be perfect
scenes of those who race along downhill on two
wheels, and the country’s longest chairlift makes also
the getting up easier.

Alsóregmec
a Zempléni-hegységnek egy pici gyöngyszeme.
A Ronyva-patak völgyében fekvő település első írásos említése 1277-ből maradt fenn. Kazinczy Ferenc gyermekkorát nagyapja,
Kazinczy Dániel alsóregmeci birtokán töltötte. Ennek állít emléket a családi temető helyén lévő kopjafa, valamint a Kazinczykúria hajdani telkén található emlékliget, ahol az író szobrát is elhelyezték. A főutcán látható a külsőre is figyelemre méltó, de
belsejében még impozánsabb görög katolikus templom. A természetkedvelők gyalogos- és kerékpáros túrákra indulhatnak
a települést körülölelő vadregényes vidéken. (www.alsoregmec.hu)

The settlement was first mentioned in 1277. Ferenc as it
was a property of Kazinczy’s grandfather, the greatest
reformer of our language could spend his childhood
here. During a walk in the village we can visit the
memorials of the Kazinczy family; e.g. The Memorial
Grove standing on the former allotment of the Kazinczymansion, where the sculpture of the writer can also be
found, or the wooden headboard on the place of the
family’s cemetery. Nature enthusiasts can make tours on
foot and by bicycle in the wild romantic environment
surroundings.

Szálláshely
Zemplén Vendégház • www.zemplenvendeg.hu
Tel.: 30/749-3326, 47/322-972

Prvá písomná pamiatka o obci ležiacej v údolí
potoku Ronyva pochádza z roku 1277. V období
národnooslobodzovacieho boja Rákócziho sa obec
odľudnila, no potom ju obývali prisťahovalci slovenskej
a rusínskej národnosti. Detstvo tu strávil Kazinczy
Ferenc, najslávnejší maďarský jazykovedec. Popri
príjemnej prechádzke môžeme navštíviť aj pamätné
miesto rodiny Kazinczyovej. Na hlavnej ulici nájdeme
gréckokatolícky kostol s impozantým interiérom.
Milovníci prírody sa môžu vybrať na túry po okolí pešo,
alebo na bicykli.

Mikóháza
A HEGYKÖZI HELYI TERMÉKEK KÉSZÍTÉSÉNEK KÖZPONTJA A BÓZSVA PATAK
MENTÉN, CSODÁLATOS TERMÉSZETI KÖRNYEZETBEN FEKSZIK.
A falu első írásos említése 1235-ből való, ekkor telepedett le a Mikó család, akikről a település a nevét is kapta.
XIX. század végén épített, 95 pincéből álló népi jellegű pincesorról, a Pálinkaház mellől indulva tekinthetjük
meg a Fekete-hegyi kilátóhoz vezető tanösvényt, mely mintegy 3,2 km hosszan mutatja be a Zempléni-hegységre
jellemző növény- és állatvilágot. A Kilátóhoz érve 576 m magasságból gyönyörködhetünk a környező településeket
bemutató panorámában. Az aktív pihenést a Sátoraljaújhely – Széphalom – Mikóháza– Füzérradvány közötti
kerékpárút teszi lehetővé az ide látogatók számára.

Mikóháza is situated along the bank of the brook ’Bózsva’,
in a wonderful natural environment, 10 km far from
Sátoraljaújhely. We can catch a glimpse of the nature
trail leading up to the lookout tower on the “Fekete-hegy”
while departing from the rustic winery which was built at
the end of the 19th century and consists of 95 cellars. The
nature trail presents the flora and fauna characteristic
to the ‘Zemplén Mountains’ approximately 3,2 km long.
After reaching the lookout tower, we can take delight in
the panorama. The bicycle track among SátoraljaújhelyMikóháza-Füzérradvány allows everyone to spend his or
her time with active recreation.

Mikóházi Turisztikai Információs pont:
3989 Mikóháza, Szabadság utca 10. – Tel.: 47/308-284
www.mikohaza.hu – info.mikohaza@gmail.com

Mikóháza leží pozdĺž - potôčika Bozsva, 10 km od mesta
Sátoraljaújhely v prekrásnom prírodnom prostredí.
Cestou na vrch Fekete-hegy si môžeme pozrieť 95
vínnych pivníc z konca XIX. storočia a 3,2 km dlhý
náučný chodník, ktorý nám predstavuje faunu a flóru,
charakteristickú pre Zemplínske vrchy. Z vyhliadkovej
veže vo výške 576 m sa môžeme pokochať v panoráme
okolitých obcí. Medzi obcami SátoraljaújhelySzéphalom, Mikóháza, Füzérradvány vedie cyklistická
trasa, ktorá poskytuje možnosť aktívneho oddychu.

Szolgáltatók:
Anna Vendégház •
www.zemplen.net/anna
Tel.: 47/323-237, 30/209-7737

Zemplén-Natur Kft •
www.zemplenikaland.hu
Tel.: 47/308-205, 20/316-2214

Malomtanya Étterem •
www.malom-tanya.hu
Tel.: 47/308-063, 20/572-2100,
20/544-1080

Vilyvitány
A magyar Vily és a szlovák és kárpátukrán lakosságú Vitány
egyesítéséből jött létre 1940-ben.
Mindkét település a Vitányi család birtokához tartozott. Már a bronzkorban is lakott hely volt, de első írásos említése
1270-ből való. A település népszerű a kirándulók, természetjárók és a lovas turizmust kedvelők körében. 2000-ben
hozták létre a Kálvária-dombot, mely 14 stációján keresztül faragott képekkel állít emléket az államalapításnak és
innen indul a „Róka tanösvény” is. A látnivalók közül az 1771-ben épült református templomot, az izraelita temetőt,
a tájházat és a faluban véget érő „Ősrög tanösvényt” kell még megemlítenünk, mely hazánk legidősebb felszíni
kőzetein vezet végig. (www.vilyvitany.hu)

It was inhabited already in the Bronze Age, but it was
first mentioned in a document of 1270. The silent, small,
clean-aired settlement is popular among tourists looking
for accommodation, the hikers and the enthusiasts of the
tourism on horseback. The hill "Stations of the Cross",
which commemorates the Founding of the State by
carved pictures through its 14 stations, and the nature
trail ‘Fox’ also begins here. The Reformed Church built
in 1771, the Israelite cemetery which is similar to a
memorial in character, the land house, and nature trail
‘Ancient Lump’ which ends in the village are still worth
mentioning among the places of interest in the village.

Szálláshely
Zempléni Vadvirág Vendégház •
www.zemplenivadvirag.hu
Tel.: 47/325-638, 30/375-0978

Maďarský Vily a slovenským a karpatsko-ukrajinským
obyvateľstvom obývaný Vitány bol spojený v roku
1940. Obec je populárna v kruhu výletníkov, turistov,
milovníkov jazdy na koni.
V roku 2000 bola na kopci vybudovaná Kalvária so
14 zastávkami, ktoré vykresanými obrazmi zobrazujú
tematiku založenia štátu. Odtiaľ vedie i náučný
chodník „Róka“ /Líška/. Medzi pozoruhodnosti patrí
aj reformovaný kostol z roku 1771, židovský cintorín,
oblastný kostol a náučný chodník „Ősrög“ (praveká
hruda). Tento náučný chodník obsahuje najstaršiu
európsku zbierku kameňov.

Vágáshuta
A festői szépségű Hosszú-patak völgyében, hegyek
között megbújva fekszik Vágáshuta.
A települést a korábbi szénégető és hamuzsírkészítő telepek helyén üvegfúvó és –olvasztó, tót ajkú mesterek lakták.
Vágáshutát három nagy egységre osztják a felszíni formák: Dolina (a völgyben), Kispart és Nagypart, mely területéről
páratlan élményt nyújtó panoráma jelenti a település egyik vonzerejét. Friss levegője, csodálatos zempléni erdők
közötti fekvése kirándulásra és túrázásra kiválóan alkalmassá teszik. A Szlovák Tájház és a katolikus templom mellett
a faszobrász-alkotások jelentenek még érdekességeket, de több erdei pihenőhely, szalonnasütő és tanösvény is
változatos programlehetőséget nyújt a vendégeknek. (www.vagashuta.hu)

Vagashuta is situated in the corner of Zemplen, hidden
among the hills. Its founders were most likely Slovakian
glaziers. The small village is divided into three large units
by the surface forms: Dolina (the valley), the Small- and the
Large Slope from where the view provides unique experiences
– it is one of the most significant factors of attraction in
the village- , but the fresh air, and its location among the
wonderful forests of Zemplen make the settlement also quite
unique. Besides the Slovakian Land-house and the Catholic
Church, products of wood-sculpture make the sights of
interest in the settlement just more interesting. Several rest
stops in the forest, bacon-toaster and a nature trail provide
various programme facilities for the visitors.

Szálláshelyek
Turistaszállás és Vendégház •
www.vagashuta.hu
Tel.: 47/370-110, 47/370-750,
70/452-3589

VÁGÁŠSKÁ HUTA Na konci malebnej doliny Dlhého
potoka, medzi krásnymi horami leží dedinka Vágašská
Huta. Sídlo bolo obývané najprv uhliarmi, mastenkármi,
neskôr okolo vrchu Préda sa usadili oravskí sklári (hutníci),
hovoriaci po tótskyZ hľadiska svojej polohy je Vágašská
Huta ojedinelá. Povrchové útvary ju delia na tri časti:
Dolina, Malý breh, Veľký breh. Z Malého a Veľkého brehu
je krásny výhľad na dedinu, ktorý je príťažlivý aj pre
turistov. Prispieva k tomu ešte aj čerstvý vzduch a prekrásna
poloha tejto dedinky medzi Zemplínskymi horami, ktoré
sú mimoriadne vhodné na výlety a túry. Pri slovenskom
oblastnom dome a katolíckom kostole nájdeme drevené
sochy, ktoré sú zaujímavé a vábia návštevníkov.

Dolina Vendégház •
www.dolinavendeghaz.hu
Tel.: 47/370-248, 70/329-3863

Huta Patak Vendégház •
www.hutapatak.hu
Tel.: 1/202-2792, 30/960-2008,
30/990-2401

Füzérkomlós
A ZEMPLÉNI-HEGYSÉG ÉSZAKI RÉSZÉN FEKVŐ APRÓ TELEPÜLÉS KÖRNYEZETÉBEN
HEGYEK, ERDŐSÉGEK HÚZÓDNAK,
melyek biztosítják a gyönyörű látványt és a kristálytiszta levegőt. Nevét 1270-ben említik először az oklevelek
Comlous, Kumlovs néven, melyet a térségben található jellegzetes növényről, a komlóról kapta.
Itt volt a Hegyköz egyetlen fehérkő-bányája, melyből többek között a kassai dóm csigalépcsője is készült.
A településen áthalad az Országos Kék Túra útvonal, és itt található Magyarország első és egyedülálló bölénykertje,
ahol európai bölényeket csodálhatunk meg (előre egyeztetett időpontban). Meghatározó szerepet tölt be
a vadászturizmus is, így egy 500 hektáros vadaskert is kínál fotószafaris és vadászati lehetőségeket.

Füzérkomlós is a small settlement situated in the Northern
part of Zemplen mountains. The surrounding is full of
wonderful hills and forests which provide a spectacular
view and crystal-clear air. Its name was first mentioned
in 1270 as Comlous; Kumlovs in documents. The only
Whitestonemine of the ‘Hegykoz’ region, which provided
the material for the spiral staircase of the cathedral in
Kassa, was in Fuzerkomlos. The settlement is overpassed by
the National Blue Tour Route. Tourism of hunters plays a
crucial role in the the settlement's life. The guests may take
part on huntings, photo-safaris,
beast-watching, and on arranged tours. Hungary’s first
and unique garden for bisons, where we can see European
bisons (appointments must be fixed in advance), can be
found here.

Szálláshely:
Piroska Vendégház •
www.piroskavendeg.hu
Tel.: 47/655-225, 30/978-0887,
47/340-029

Drobná osada na severe v Zempínskych hôr. V jeho okolí sa
nachádzajú hory, lesy, ktoré zabezpečujú prekrásny pohľad
a čistý vzduch. Meno osady po prvýkrát spomenuli v roku
1270 v listine Comlous, pod menom Kumlovs, ktoré dostala
osada na základe pre ňu príznačnej rastliny: chmeľ.
V Medzihorí vo Füzérkomlósi bola jediná bielokamenná
baňa. Z toho bieleho kameňa, medzi inými, zhotovili točité
schody i košického Dómu. Cez osadu vedie trasa Modrá
túra /Kék Túra/. V osade dominantnú úlohu zohráva
poľovnícky turizmus. Tu sa nachádza prvá a jediná
záhrada zubrov, kde sa dájú obdivovať európske zubry (v
určitom čase).

Fehér Szikla Vadászház •
www.feherszikla.hu
Tel.: 47/370-204, 30/456-8636

Füzérkomlósi Turisztikai Információs pont:
3997 Füzérkomlós, Felszabadulás u. 20. – Tel.: 47/340-016
E-mail: info.fuzerkomlos@gmail.com

Magyar Kálvária
Sátoraljaújhely leglátogatottabb turisztikai célpontja
a Magyar Kálvária.
Sehol a világon nincs más példa rá, hogy egy nemzetet
kollektív büntetéssel sújtott volna egy háborúban
győztes hatalmi érdekszövetség. A megmaradt városok
közül Sátoraljaújhely szenvedte el a legnagyobb csapást,
ugyanis a trianoni határ – a hajózható folyónak titulált
Ronyva-patak képében kettészeli a várost. Szepesi
Bódog piarista tanár elképzelése alapján a Szárhegyen, országos összefogás emelte az elcsatolt
városoknak emléket állító 14 stációt és a Szent István
kápolnát. Az 1936-ban épült, majd a kommunista
rezsim idején lerombolt nemzeti zarándokhely
örök mementója a trianoni átoknak, nemzetünk
feldarabolásának. Ide minden, magát magyarnak érző embernek el
kell jönnie, hogy átérezhesse azt az égbekiáltó igazságtalanságot és
bűnt, melyet hazánk ellen követtek el.
Ha vidám kirándulásra, vagy éppen egy könnyed sétára vágyik
miközben elég csak a tájat szemlélnie és szívnia a friss zempléni
levegőt, úgy nem javasoljuk, hogy ellátogasson ide. A Magyar Kálváriát
ugyanis az emberek többsége fájó szívvel, sajgó lélekkel s gyakran
könnyes szemmel járja végig, s a torokszorító élményt a csodálatos táj
látványa teszi még emlékezetesebbé.

További szolgáltatóink
a térségben
Accommodation and
restaurants
Rigó Lovastanya • www.simonicskft.hu
Vajdácska • Tel.: 70/273-7841, 20/954-1870, 47/322-880
Ágóc Vendégház és Kemping • www.agoc.hu
Alsóberecki • Tel.: 32/422-452, 20/967-2830
Bodrog Turistaház és Kemping • www.zemplen.net/bodrog
Felsőberecki • Tel.: 47/325-936, 47/325-292, 30/501-2238, 30/394-6259
Hanyi Istók Turistaház • www.hanyi-istok.hu
Pálháza • Tel.: 47/323-432, 20/967-8973
Megálló Üdülőház és Fogadó • www.zemplen.hu/megallo
Pálháza • Tel.: 47/370-121, 30/983-7080
Tölgyfa Vendéglő és Panzió • www.tolgyfazemplen.hu
Pálháza • Tel.: 47/370-027, 70/615-9323
Szalontai Pálinkaház • www.szalontaipalinka.hu
Pálháza • Tel.: 47/370-018, 20/564-8862
Helyi PORTÉKAláka • www.csudaizmezeskalacs.hu
Pálháza • Tel.: 47/370-082, 30/663-8838
Huta Vendégház, Thermál Üdülőház • www.zoldhazak.uw.hu
Kishuta, Sárospatak • Tel.: 47/307-056, 30/434-9066
Aranybánya Üdülőpark • www.aranybanyapanzio.hu
Telkibánya • Tel.: 30/303-4736, 30/487-0065
Jäger Vendégház • www.jagervendeghaz.hu
Kishuta • Tel.: 47/656-911, 47/656-875, 30/985-6060
Zöldkapus Falusi Szálláshely • www.szallaszemplenben.eoldal.hu
Fony • Tel.: 30/910-7465
Ifjúsági Tábor • www.fuzerradvany.hu
Füzérradvány • Tel.: 47/370-008, 47/370-657
Vilyipusztai Vadászház • zemplen-tolgy@freemail.hu
Füzérradvány • Tel.: 20/477-0172
Zemplén Üdülő – gyermek- és ifjúsági tábor • www.zemplenudulo.hu
Hercegkút • Tel.: 30/228-8363

hasznos információk
Useful Information
Mentők: 104 vagy 46/411-111
Tűzoltóság: 105 vagy 47/523-140
Rendőrség: 107 vagy 47/523-007
Segélyhívás: 112
Rendelőintézet: 47/525-300
A Magyar Nyelv Múzeuma (Széphalom): 47/521-236
Állatorvos: 30/619-4876
Autómentő: 30/913-4197
Autószerviz: 47/322-773
Börtönmúzeum (Sátoraljaújhely): 47/523 563
Füzérkomlós, Info pont: 47/340-016
Honfoglalás Kori Látogató Központ (Karos): 30/864-7113
Kazinczy Ferenc Múzeum (Sátoraljaújhely): 47/322-351
Kenukölcsönzés: 30/394-6259, 20/967-8973
Kerékpárkölcsönzés: 70/434-1516
Kerékpárszerviz: 47/322-164
Kisbusz kölcsönzés: 70/967-4448
Könyvtár: 47/322-719
MÁV: 47/322 480
Mikóháza, Info pont: 47/308-284
Művelődési ház: 47/321-727
PC szerviz: 47/521-053
Posta: 47/321-055
Rendezvényszervezés: 30/525-0654
Sátoraljaújhely, Tourinform: 47/321-458
Sportcsarnok: 47/322-525
Taxi: 20/532-1635, 30/373-5558
Túra- és idegenvezetés: 20/851-3747
Uszoda (fodrász, szauna): 47/321-116
Volán: 47/321-621
Wi-Fi: 47/321-458, 47/321-727
Zemplén Kalandpark: 30/466-8559, 30/827-5191

Kerékpáros túrák

Tour on bicycle

Vízitúra

A Sátoraljaújhely-Sárospatak közötti kerékpárútszakasz az
EuroVelo 11 kerékpárút része. Sátoraljaújhely-MikóházaAlsómihályi (Szlovákia) között kiépült egy határon átnyúló
13,5 km-es rész (4 pihenőhellyel és 6 információs táblával).
Mikóházától Hollóházán át egészen Kassáig folytatódik a
kerékpárút. A térségben ezenkívül a kis forgalmú alsóbbrendű
utakon barangolhatjuk be a vidéket, a vadregényesebb
területeken pedig a hegyi kerékpárosok találhatják meg
számításaikat.

The section between Sátoraljaújhely and Sárospatak is part of
the cycle track Eurovelo 11. A 13,5 km long section has been built
with four rest stops and six information boards as a result of the
cooperation between the two countries among SátoraljaújhelyMikóháza-Alsómihályi (Slovakia). The cycle track Eurovelo 11
leads for the time being further from Mikóháza to Kosice parallel
to the main road. Besides you can wander about in the region on
lower-class roads.

A folyókat, patakokat szegélyező csodálatos növény- és állatvilág
kizökkent a mindennapi élet rohanásából, a zajból és csónakba,
kenuba csalogatja az utazót. A lassú folyású Bodrog a kezdők
számára ajánlott. Ezen evezve meglátogathatjuk Borsit,
II. Rákóczi Ferenc szülőfaluját a kastéllyal, megismerhetjük
a világ első zárt borvidékét, Tokaj-Hegyalját. Gyakorlott,
megfelelő tapasztalatokkal rendelkezők számára a közeli sebes
folyású Hernád ad sok izgalmat kavicsos, állandóan változó
folyómedrével, kidőlt fáival.

Turizmus
a hegyközben
Tourism
in the Hegyköz
region
Falusi turizmus

Village tourism

A kristálytiszta levegő és víz, az emberközeli természet, az
egészséges élelmiszerek, helyi termékek, a gyakran több száz
éves vendégházak, falumúzeumok hangulatával és a háziak
vendégszeretetével párosulva felejthetetlen élménnyé teszik a
hegyközi üdülést.

The crystal-clean air and water, the nature close to the people, the
healthy food, the local products, the often several hundred years old
guesthouses combined with the atmosphere of the village museums
and the hospitality of the locals make the vacation in Hegyköz an
unforgettably pleasant experience.

Közeli kirándulóhelyek Zemplénben

Természet(l)esen

Observation of wild animals

Zemplén hegytetőin számos romantikus várrom bukkan az
utazó elé, amelyeket gyalog, kerékpárral, motoros túrázóként
vagy családi kiránduláskor autóval is érdemes felkeresni.

A természetbarátok számára valódi kincseket rejt a Hegyköz.
Nagy számban élnek itt a máshol ritka bagoly-, denevér-,
rovar-, gomba-, valamint orchidea- és egyéb növényfajok.
Parlagi és szirti sas is költ a vidéken. A tiszta vizű patakok védett
halfajoknak adnak otthont. Az élővilág megőrzését a Zempléni
Tájvédelmi Körzet biztosítja. A nagyvadak és a madarak lóhátról
egészen közelről is megfigyelhetők.

The Hegyköz has real treasures to offer for the nature-lovers. There
are huge quantities of species of owls, -bats, -insects, -mushrooms,
furthermore –orchideas and other species of plants that are very
rare anywhere else. Both the imperial- and the cliff-eagle broods in
the region. The clean streams give home to trouts. The regulations
ordered by the Land Protection Area of Zemplén ensure that the
wild life is preserved.

Kirándulóhelyek a Felső-Hegyközben:

Kirándulóhelyek a Bodrogközben:

A füzéri vár, Füzérradványban a romantikus Károlyi-kastély,
Kőkapun a sziklaszirten álló Károlyi-vadászkastély, Pálházán
a legrégebbi erdei kisvasút (Bimbó), Hollóházán a gyár mellett
álló Porcelán Múzeum, Felsőregmecen pedig az Árpád-kori
református templom érdemes a megtekintésre. Vizsolyban
az első nyomtatott magyar nyelvű biblia jelent meg, Gönc
a kádármestereiről híres, és itt áll az egyetlen hazai huszitaház.
Telkibánya a középkori aranybányászat emlékeit őrzi, Monokon
Kossuth Lajos szülőháza, Golopon a Vay-kastély található.

Sárospatakon a Rákóczi-vár, a Református Kollégium
Nagykönyvtára az ország egyik legszebb múzeumi enteriőrével
és a Szent Erzsébet Ház a főbb látnivalók. Kedvelt a város
gyógyvizes strandfürdője.
A Bodrogközben honfoglalás és Árpád-kori emlékek találhatóak:
Kisrozvágy határában „Berzsenyfalu” Árpád-kori régészeti
parkja, Karcsa Árpád-kori temploma, Karosban a Honfoglaláskori Látogató Központ. Pácinban a Mágóchy-kastély múzeumát,
a határ túloldalán II. Rákóczi Ferenc fejedelem szülőhelyét,

Borsi kastélyát és Szőlőske impozáns pincegazdaságát érdemes
felkeresni.

Near lying beauty spots in Zemplén
There are several ruins of fortified castles on the hilltops of
Zemplén, which are worth visiting on foot; by bicycle or motorcycle;
or by car on a family outing.

Amit látni kell Tokaj-Hegyalján:
Hercegkút emeletes védett pincesorát, a legismertebb magyar
várost, Tokajt és a Fő téren található híres Rákóczi Pincét,
Erdőbénye híres, még ma is élő kádármesterségét, Tarcal
borászati múzeumát, Bodrogkeresztúron a Magyar Motorok
Múzeumát.

Gyalogos túrák
A Hegyköz összefüggő erdőségeiben télen-nyáron
kellemesen járható túraútvonalak, tanösvények húzódnak,
láncra fűzve a településeket, természeti kincseket,
várromokat és a lenyűgöző panorámát kínáló természetes
„kilátókat”.

Kedvelt tanösvények:
- a Magas-hegyi tanösvény (Széphalomtól, 20 km hosszan
15 megállóval a Vár-hegyig)

- Fekete-hegyi tanösvény (Mikóházától, 3,5 km hosszan,
6 pihenőhellyel a Fekete-hegyi kilátóhoz)
- Ősrög tanösvény (Felsőregmectől, 7 km hosszan, 7 megállóval
Vilyvitányig)
- Őz tanösvény (Felsőregmectől, Alsóregmecen keresztül
a Vadmacska tanösvényig)
- Vadmacska tanösvény (Alsóregmectől-Mikóházáig)
- Róka tanösvény (Vilyvitánytól-Mikóházáig)
- Fekete gólya tanösvény (Mikóházától a Fekete-hegyi kilátóig)
- Borz tanösvény (Vágáshután keresztül a Fekete-hegyi kilátóhoz)
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Walking tours
Tourist routes and nature trails are pleasantly passable both in
winter and in summer in the unbroken forests of the Hegykoz,
attaching the settlements, natural treasures, castle ruins and the
natural “lookouts” that provide a great panorama together.

The nature trails are popular:
The nature trail of Magas-hegy (from Szephalom to the Varhegy
at a length of 20 kilometres with 15 stations) Nature trail “Ancient

Lump” (from Mikohaza to the lookout of the Fekete-hegy, at a
length of 3,5 kilometres with 6 rest stops) Nature trail “Roe” (from
Felsőegmec through Alsoregmec to the nature trail “Wild Cat”) The
longest tourist route is the National Blue Tour Route which passes
through the hills of Satoraljaujhely; the small, atmospheric villages
of the region “Hegykoz” and even the 896 metres high top of the hill
“Nagy-Milic”. If you need professional help in wandering all over
the region, you may ask for it by the Zemplen Eco-Tour Ltd.

- Vaddisznó tanösvény (a Margit-forrástól Kovácsvágáson
keresztül a Fekete gólya tanösvényig)
A leghosszabb túraútvonal az Országos Kéktúra, mely áthalad
Sátoraljaújhely hegyein, a Hegyköz hangulatos, apró falvain és
a Nagy-Milic 896 méteres csúcsán is. Ezek bejárásához igény
szerint a Zemplén Ökotúra Kft-től lehet szakszerű segítséget
kérni. A tanösvényeken kívül a biológus, pedagógus szakemberek
a kirándulás és túravezetés közben megismertetnek Zemplén
élővilágával. (www.zemplenokotura.hu)
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