KIRÁNDULÁSI

TIPPEK

PARTNERSHIP
WITHOUT BORDERS

ÉVENTE
RENDSZERESEN
MEGRENDEZETT PROGRAMOK

JÚNIUS

Nemzetközi Vad-és Halétel Főző Verseny
A széphalmi Kossuth kertben minden év június
közepe táján megvalósuló rendezvényen profi
és amatőr társaságok főznek különleges étkeket, melyeket híres szakácsok értékelnek és
díjaznak. Kísérőprogramként színpadi előadások, vadász-és solymász bemutatók, valamint
játékos vetélkedők zajlanak, mint pl. favágó
verseny.

JÚNIUS

Múzeumok Éjszakája
A júniusi napfordulón, vagy ahhoz közeli időpontban, éjszaka megrendezett múzeumi program, ahol a múzeumlátogatások, előadóművészek, kézműves foglalkozások mellett
gasztronómiai élmény is vár a látogatókra.

AUGUSZTUS

Nemzetközi Néptánc Fesztivál (Nemzetek néptáncosainak és népzenészeinek fesztiválja)
Összművészet Fesztivál (Általános kulturális
rendezvénysorozat előadóművészekkel és
képzőművészekkel)
A két rendezvény egymást váltva, kétévente,
augusztusban kerül megrendezésre, és egy
hétig tart.

OKTÓBER

Zsólyomkai Nyitott Pincék
A tüneményes helyszínen a sátoraljaújhelyi Zsólyomka pincesora, ahol Tokaj-Hegyalja borainak
kóstolása mellett színpadi előadások szórakoztatják a vendégeket. Általában október második
felében kerül megrendezésre.

I.
KALAND ÉS KULTÚRA
A ZEMPLÉNBEN
„A világot bejártam, de sehol sem láttam ilyen kis helyen ennyi csodát”, írta
egy angol újságíró, aki 1922-ben járta be Zemplén vármegyét. 100 év alatt
sok minden változott, de törekedni kell arra, hogy a múlt s jelen értékei örökké fennmaradjanak.

i HASZNOS LEHET
ö

A múzeumok hétfőn zárva tartanak!
Csoportos látogatások előtt érdemes telefonon, vagy írásban
előre bejelentkezni.

i

Csillagfény Panzió és Étterem
3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 19.
+36 47 322 619, +36 30 276 6211
www.csillagfenypanzio.hu

V
W

Múzeumkert Panzió és Vendéglő
3988 Széphalom, Kazinczy u. 268.
+36 47 321 889, +36 30 206 1711
www.muzeumpanzio.hu

V
W

Spaten Söröző és Étterem
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 10.
+36 47 321 164, +36 30 958 3161
www.kossuthpanzio.hu
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I. Kaland és kultúra a Zemplénben

1. Porcelángyár és Kreatív Központ, Hollóháza
A 17. században betelepített tótok
még üveghutákat működtettek itt,
mára viszont világhírű porcelánjairól
híres Hollóháza. A gyár és a múzeum
megtekintése után bárki megfestheti
saját porcelán emléktárgyát.

m TÉRKÉP:

Hollóháza, Károlyi út 11.
i 3999
www.hollohazimuzeum.hu

2. Postamúzeum, Füzérkomlós
A Zemplén egykor legészakibb postájának helyén a múlt század közepét idéző posta került berendezésre.
Egy másik helységben pedig helytörténeti kiállítás látható.

m TÉRKÉP:

Füzérkomlós, Ady Endre utca 46.
i 3997
www.zempleninfo.eu
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I. Kaland és kultúra a Zemplénben

3. A Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom
A modern technológia segítségével a
magyar nyelv alakulásának érdekességei rendkívül kreatív és szórakoztató módon olvashatók, hallhatók és
láthatók.

m TÉRKÉP:

Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy u. 275.
i 3980
www.nyelvmuzeum.net
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I. Kaland és kultúra a Zemplénben

4. Börtönmúzeum, Sátoraljaújhely
Magyarország egyetlen olyan börtönmúzeuma, mely a valós börtönéletet mutatja be. Különböző korok
cellái, fegyelmező eszközei és más
különös tárgy megtekintése mellett
az épületben működő fegyház elítéltjeinek kézműves termékeit akár meg
is lehet vásárolni.
m TÉRKÉP:

Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.
i 3980
www.bv.gov.hu/hu/bortonmuzeum
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I. Kaland és kultúra a Zemplénben

5. Kazinczy Ferenc Múzeum, Sátoraljaújhely
Itt látható a Zempléni-hegység, a
Hegyköz és a Bodrogköz élővilágának interaktív tárlata, az Erdőjárók
Kalauza, egy lakóház mintájára berendezve, valamint helytörténeti és
időszakos kiállítások. 2019-ben az év
múzeuma volt.

m TÉRKÉP:

3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 11.
i www.kazinczyferencmuzeum.hu
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I. Kaland és kultúra a Zemplénben

6. Zemplén levéltára, Sátoraljaújhely
A több, mint 800 éves írásos emlékeket is őrző levéltár különösen gazdag
kutatási anyagot nyújt azok számára,
akik a múlt eseményeinek feltárásán,
netán családfájuk feltérképezésén
munkálkodnak.

m TÉRKÉP:

Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5.
i 3980
www.bazleveltar.hu
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I. Kaland és kultúra a Zemplénben

7. Honfoglalás-kori Látogató Központ, Karos
A honfoglaló magyarok életét bemutató interaktív kiállítás, a tetőtéri
panoptikum, valamint az íjászat és
a lovaglás lehetőségének köszönhetően rendkívül népszerű turisztikai
célpont.

m TÉRKÉP:

Karos, Dózsa György utca
i 3962
honfoglalaskaros@gmail.com
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II.
ZEMPLÉN,
A TERMÉSZET OTTHONA
A Zemplénben olyan érzése támad az embernek, hogy Isten mindenből
adni szeretett volna valamit ennek a vidéknek. Mi emberek is hozzátettük a
magunkét, így kiteljesedik az élmény, melyet a Zemplénben való barangolás
nyújt.

i HASZNOS LEHET
A túrákhoz térképet a Tourinform Irodában lehet beszerezni.
3980 Sátoraljaújhely, Hősök tere 3. | www.zempleninfo.eu

i

Smaragdvölgy Pihenőpark
3945 Rudabányácska, Vadász u. 14.
+36 30 836 1501
www.smaragdvolgy.hu

V
W

Hotel Hunor
3980 Sátoraljaújhely, Torzsás út 25.
+36 47 657 031, +36 47 657 030
www.hotelhunor.hu

Zempléni Fehér Szikla Turisztikai Központ
és Vadászház
3997 Füzérkomlós, Rakodó köz 8.
+36 47 340 202, +36 30 456 8636
www.zempleninfo.eu
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II. Zemplén, a természet otthona

1. Erdőjárók Kalauza, Sátoraljaújhely
Az Erdőjárók Kalauza c. rendhagyó
öko-turisztikai kiállítás megtekintése
után a Futrinka, gumikerekű kisvonattal elutazunk közvetlenül az élőhelyekre, ahol hozzáértő túravezető
segítségével fedezzük fel a hely élővilágát.

m TÉRKÉP:

Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 11.
i 3980
www.kazinczyferencmuzeum.hu

11

II. Zemplén, a természet otthona

2. Vulkán túra, Sátoraljaújhely
A 14 millió évvel ezelőtt még egy
Vezúv méretű vulkánt alkotó újhelyi
hegycsoport keleti tagjait járja be a
túra. Érinti a Szár-hegyen épült Magyar Kálváriát, a Vár-hegyen az újhelyi
vár romjait, a Zsólyomkai pincesort,
vagy éppen a Cholnoky gejzírkúpot.
Változatos terep szép kilátással, és
kérésre túravezetéssel.
m TÉRKÉP:
Az újhelyi hegyekben sok jelzett turistaösvény keresz-

egymást, így a túra útvonala, vagy célja a bejárás
i tezi
közben is időveszteség nélkül módosítható.
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II. Zemplén, a természet otthona

3. Hegyközi kerékpárséta
A kiépített kerékpárúton haladva
Széphalom és akár Alsóregmec érintésével Mikóházáig könnyű, kellemes
kerékpározás a Hegyközben. Aki
csakis bringázni akar, az Pálházán
keresztül egész Hollóházáig, vagy Füzérig kerekezhet, átszelve a Hegyköz
hangulatos településeit.
m TÉRKÉP:

Zempléni-hegység mellékútjai kis forgalmúak, így
i Akerékpárral
is biztonságosan használhatók.
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II. Zemplén, a természet otthona

4. Mikóházi tanösvény hálózat
A Fekete-hegyi-, a Parlagi sas-, a
Bor-pálinka-, és a Haris tanösvények mind Mikóházáról indulnak.
Különböző nehézségi fokozatúak,
és rendkívül érdekes és informatív
táblarendszerrel és erdei bútorokkal
kiépített tanösvények, melyek részei
madárlesek és kilátók is.
m TÉRKÉP:
A tanösvények egy része kerékpárút, ill. az ösvények

a Bózsva-patakon. Nyáridőben különlegei áthaladnak
sen jó érzés a patak vízén mezítláb átkelni.
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II. Zemplén, a természet otthona

5. Magyar Kálvária sétány, Sátoraljaújhely
A trianoni békediktátumnak, ill. az
elcsatolt területeknek emléket állító 14 stációt, a 100. országzászlót
és a Szent István kápolnát felfűző
sétány bejárása egyben egy kellemes, szép kilátást nyújtó kirándulás
a Szár-hegyre. A hegytetőről egyenesen az egykori vulkán kalderájára
nyílik csodás panoráma.
m TÉRKÉP:

Sátoraljaújhely, Szár-hegy
i 3980
www.zempleninfo.eu
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III.
BOR- ÉS GASZTRONÓMIA
Hol a gyomor igényei kellőképp kielégítést nyernek, ott a lélek is szívesen
időzik. S hol a lélek jól érzi magát, abban a helyben az ember is kedvét leli. Az
egyetlen gond akkor támad, amikor az ember már képtelen mértéket tartani.

i HASZNOS LEHET
Szilágyi Pincészet
3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 39
+36 30 599 1700
www.szilagyipiceszet.hu

Ü

Tepliczky Méhészet
Sajtok, tejtermékek, méz készítmények
3980 Sátoraljaújhely, Várhegy 20.
+36 20 394 0803

Ö

A Boros Borbár
3950 Sárospatak, Rákóczi u. 21.
+36 30 514 9693
www.aboros.hu

A Tokaji borokat az Abaújszántótól Sátoraljaújhelyig tartó 90 km hosszú
borvidéken készítik és tárolják.
16
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III. Bor- és gasztronómia szerelmeseinek

1. Ungvár Pincesor, Sátoraljaújhely
A több, mint 800 éves pincesor Tokaj-Hegyalja legfinomabb borainak
otthona. A világörökség részét képező, csaknem 12 kilométernyi pincerendszer felett új rendezvénytér
épült, otthont adva gasztronómiai
és kulturális rendezvényeknek egyaránt.
m TÉRKÉP:

i 3980 Sátoraljaújhely, Ungvári pinceköz

18

III. Bor- és gasztronómia szerelmeseinek

2. Zsólyomkai pincesor, Sátoraljaújhely
A város közepétől nem messze, a
Zsólyomka-patak völgyében mesebeli pincesor bújik meg. Az apró
borházak – egykor kádárok műhelyei
– között rendezik a „Zsólyomkai Pincenapokat”, ahol nem csak a kiváló
borokat és étkeket, de a kultúrát is
megízlelhetjük.
m TÉRKÉP:

i 3980 Sátoraljaújhely, Felsőzsólyomka utca
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III. Bor- és gasztronómia szerelmeseinek

3. Széphalmi Nyelvforgató, Sátoraljaújhely-Széphalom
A kulturált pálinkafogyasztás terjedése annak is köszönhető, hogy olyan
tiszta és zamatos pálinkákat kóstolhatunk, mint a Nyelvforgatóban.
Lekvárok, szörpök is készülnek itt,
melyek egytől-egyig bio-termékek.
Kiváló helyszín családi rendezvények,
csoportos összejövetelek számára.
m TÉRKÉP:

Sátoraljaújhely, Kazinczy út 199.
i 3980
www.apalinka.hu
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III. Bor- és gasztronómia szerelmeseinek

4. Mikóháza, tájház
A hegyközi falusi élet használati tárgyait nem csak kiállították, de használják is. A kemencében sült ételek
alapanyagait helyben állítják elő. A
pincében pedig bort és pálinkát kóstoltatnak a helyi menyecskék.

m TÉRKÉP:

Mikóháza, Gábor Áron u. 15.
i 3989
www.mikohaza.hu
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III. Bor- és gasztronómia szerelmeseinek

5. Középkori vízimalom, Pálháza
A vízimalommal helyben őrölt gabonából készítenek pékárukat, de nem
csak a molnár, hanem a látogatók is.
A malomban kemence, társalkodó
és a felső szinten ízléses rendezvényterem is található.

m TÉRKÉP:

Pálháza, Perlit u. 2.
i 3994
www.palhazi-vizimalom.hu
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IV.
KÉNYELMES CSODÁK
A ZEMPLÉNBEN
Kinek lába nehézkes, de az élményekre éhes, annak sem kell nélkülöznie a
Zemplén csodáit. Egy autó, egy busz, vagy egy gumikerekű kisvonat is elég
ahhoz, hogy közelről megtapasztalja ezt a számtalan csodát.

i HASZNOS LEHET
Aranybánya Üdülőpark
Telkibánya Dózsa Gy. út 1-2.
+36 30 303 4736, +36 30 487 0065
www.aranybanyapanzio.hu

V
W

Megálló Fogadó és Étterem
3994 Pálháza, Dózsa Gy. u. 160.
+36 47 370 121, +36 30 983 7080

V
W

Vár Vendéglő
3950 Sárospatak, Árpád 35.
+36 47 311 370
www.varvendeglo.hu
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IV. Kényelmes csodák a Zemplénben

1. Libegve a hegytetőn, Sátoraljaújhely
A Zemplén Kalandpark libegője a
Magas-hegy tetejére visz föl, ahonnan túraútvonal vezet a völgybe, de
a kilátóból látható panoráma már
önmagában is megéri. A hegytetőről
zárt kabinos libegővel, vagy drótköteles átcsúszóval utazhatunk a Szárhegy fennsíkjára.
m TÉRKÉP:

Sátoraljaújhely, Torzsás út 25.
i 3980
www.zemplenkalandpark.hu

2. Futrinka, gumikerekű kisvonat, Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely kedvenc közlekedési
eszköze a Futrinka. Menetrend szerint a város főterétől a kalandparkig
és vissza közlekedik. Tematikus járataival viszont a Hegyközben és a Bodrogközben tehetünk egész napos kirándulásokat. A vonat ki is bérelhető.

m TÉRKÉP:

Sátoraljaújhely, Hősök tere 3.
i 3980
www.zempleninfo.eu
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IV. Kényelmes csodák a Zemplénben

3. Széphalom - Kazinczy kert
A nagy magyar nyelvújító, Kazinczy
Ferenc egykori lakhelyén épült az irodalmi vezér relikviáit őrző emlékcsarnok, ill. A Magyar Nyelv Múzeuma is.
A csaknem ötven fa- és cserjefajta
között a Kazinczy kert közepén alus�sza örök álmát Kazinczy Ferenc.

m TÉRKÉP:

Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy u. 275.
i 3980
www.nyelvmuzeum.net

4. Füzérradványi Károlyi kastély és kastélykert
A főleg itáliai reneszánsz és neobarokk stílusok ötvözésével épült kastély és a csodálatos, arborétumnak is
beillő romantikus angolpark könnyű,
egyben gyönyörű kiránduló programnak is beillik. A kastély családi és
kulturális rendezvények színhelye.
Közvetlen közelében szálláshelyek
kerültek kialakításra.
m TÉRKÉP:

Füzérradvány, Kossuth Lajos u. 4.
i 3993
www.fuzerradvanyturizmus.hu
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V.
KALANDOK FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN
Ha nem elég látni, ízlelni, érezni, szóval mindig valami többre vágysz, hát
válaszd az izgalmat, a félelmet, a meglepetést! Evezés, bringázás, túra, sziklamászás, kalandpark… csupa felejthetetlen élmény forrása a Zemplénben.

i HASZNOS LEHET
Kerékpár kölcsönzés
Múzeumkert Panzió és Vendéglő
3988 Széphalom, Kazinczy u. 273.
+36 47 321 889, +36 30 206 1711
www.muzeumkertvendeglo.hu

G

Kenu és kajak kölcsönzés
Bodrog Turistaház és Kemping
3985 Felsőberecki, Töltésalja 2.
+36 47 325 936, +36 30 394 6259

z

Vasútállomás Sátoraljaújhely
3950 Sátoraljaújhely, Fasor u. 19.
Tel: +36 47 322 625
Menetrendek: www.elvira.hu

i

Buszpályaudvar Sátoraljaújhely
3980 Sátoraljaújhely, Fasor u. 19.
Tel: +36 47 321 621, +36 1 397 9797
Email: info@volanbusz.hu
Menetrendek: www.volan.hu
27
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V. Kalandok földön, vízen, levegőben

1. Zemplén Kalandpark, Sátoraljaújhely
Zárt kabinos libegő (Dongó) mellett
két hevederes átcsúszó (Sólyom)
kötélpályán száguldhatunk át egyik
hegyről a másikra. Az erdőben kaland-és lombtúra pályák, hófánk
csúszdák, és az Euróbában egyedülálló bobpálya növeli az adrenalint. Az
alsó állomáson falmászó központ és
fedett jégpálya üzemel.
m TÉRKÉP:
A kalandpark meglátogatása előtt érdemes érdeklődni

működő attrakciók felől.
i awww.zemplenkalandpark.hu
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V. Kalandok földön, vízen, levegőben

2. Túra a Zemplénben
A Zempléni-hegység tanösvényeinek, és jelzett túraösvényeinek végtelennek tűnő hálózata várakat, mászható sziklákat, tavakat, hegytetőket,
forrásokat és hangulatos zempléni
településeket köt össze. A túraútvonalak nagy része mountainbike-kal
is járható. A navigálást – szükség esetén – túravezetők segítik.
m TÉRKÉP:

i

A sátoraljaújhelyi Tourinform Irodában megvásárolhatók a túrázáshoz szükséges térképek.
3980 Sátoraljaújhely, Hősök tere 3.
www.zempleninfo.eu

3. Túra a Longban
A Sátoraljaújhely, Sárospatak, Alsóberecki települések által bezárt
háromszög egy ártéri őserdőt foglal
magába, ahol 2019-től tanösvény
hálózat is segíti a tájékozódást. A
túraútvonal Borsiból az Emese-ligeten keresztül egészen Sárospatakig
húzódik. A túra száraz időben hegyi
kerékpárral is teljesíthető.
m TÉRKÉP:

i

A Long erdő bejárásának optimális időpontja március,
április. Csapadékos időben a terület vizenyőssé válik,
így gyalog és kerékpárral nehezen járható. Árvíz idején
csodálatos kenutúrákat lehet tenni a néhol 600 éves
fák között.
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V. Kalandok földön, vízen, levegőben

4. Túra a Bodrogon
A Bodrog folyót most már két sebességgel is bejárhatja a vizek szerelmese. Bérelhető, kis méretű motoros
kirándulóhajón, vagy akár kenuban,
vagy kajakban evezve. Az ország leglassabb folyású folyójának partjait
őserdőhöz hasonlatos növényvilág
szegélyezi. A Bodrog folyó a vízi és
szárazföldi élővilág különös találkahelye.
m TÉRKÉP:
A Bodrog és holtágai rengeteg halat rejt, így köz-

horgászterület. A vízitúrákhoz túravezetőt is
i kedvelt
tudnak biztosítani.

5. Túra kétkeréken
A zempléni hegyi ösvényeken, a Sárospataktól Füzérig és Hollóházáig
tartó kiépített kerékpárúton kívül
lehetőség van az „Eurovelo” kerékpárbarát útvonalainak bejárására is.
A Zempléni-hegység és a Bodrogköz
attrakcióit sokan látogatják pl. Kassáról idekerekezve. A peremvidékekre
jellemző változatos táj lenyűgözi az
itt kerekezőket.
m TÉRKÉP:

i

Lehetőség van kerékpárbérlésre, ill. a sátoraljaújhelyi
Tourinform Irodában térkép is kapható a Zempléni-hegység és a Hegyköz túraútjainak bejárásához.
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