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PRAVIDELNÉ 
PODUJATIA

Medzinárodná súťaž vo varení diviny a rýb
V Košútovej záhrade v obci Sátoraljaújhely-  
Széphalom každý rok v polovici júna varia profe-
sionálne a amatérske kuchárske tímy špeciálne 
jedlá z diviny a rýb, ktoré na záver vyhodnocujú 
slávni kuchári. Medzi sprievodné programy pat-
ria hudobné vystúpenia, ukážky lovu a sokoliar-
stva, a rôzne ďalšie zaujímavé súťaže, napríklad 
súťaž v rezaní dreva. 

Medzinárodný festival ľudových tancov (Festi-
val ľudových tanečníkov a ľudových hudob-
níkov) 

Festival rôznych foriem umenia (Séria kul-
túrnych podujatí s pódiovými umelcami a 
výtvarníkmi) 
Tieto dve podujatia sa pravidelne striedajú kaž-
dé dva roky v auguste a trvajú jeden týždeň. 

Otvorené pivnice v Zsólyomke
Jedinečným miestom v meste Sátoraljaújhely je 
pivničný rad Zsólyomka, kde sa počas ochutnáv-
ky tokajských vín môžu hostia zabávať aj pes-
trým pódiovým programom hudobných, taneč-
ných a ďalších umelcov. Toto podujatie zvyčajne 
prebieha v druhej polovici októbra. 

Noc múzeí
Nočný program tunajších múzeí sa koná v deň 
júnového slnovratu alebo v jeho tesnej blízkos-
ti. V rámci osláv sa môžu návštevníci zúčastniť 
špeciálnych muzeálnych prehliadok a k tomu 
zhliadnuť vystúpenia rôznych umelcov, prezrieť 
si ukážky tradičných remesiel, alebo si vychutnať 
miestne gastronomické špeciality. 

JÚ
N

JÚ
N

AU
G

U
ST

O
KT

Ó
BE

R



1

I. 
DOBRODRUŽSTVO A KULTÚRA 

V ZEMPLÍNE 

UŽITOČNÉ TIPY A RADY

Múzeá sú v pondelok zatvorené!
V prípade skupinových návštev by ste sa mali vopred ohlásiť 
telefonicky alebo písomne (e-mailom).

Penzión a reštaurácia Csillagfény 
Mártírok útja 19., 3980 Sátoraljaújhely,
+36 47 322 619, +36 30 276 6211
www.csillagfenypanzio.hu

Penzión a reštaurácia Múzeumkert
Kazinczy u. 268, 3988 Széphalom,
+36 47 321 889, +36 30 206 1711
www.muzeumpanzio.hu

Pivnica a reštaurácia Spaten
Kossuth tér 10., 3980 Sátoraljaújhely,
+36 47 321 164, +36 30 958 3161
www.kossuthpanzio.hu

„Precestoval som celý svet, ale nikde som na takom malom mieste nevidel 
toľko zázrakov, ako tu ...“ napísal jeden anglický novinár, ktorý navštívil Zem-
plínsku župu v roku 1922. Za 100 rokov sa toho veľa zmenilo, ale jedna vec je 
nemenná, a tým je starosť o miestne hodnoty a tradície, ktoré tu zostávajú pre 
naše budúce generácie. 
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I. Dobrodružstvo a kultúra v Zemplíne 
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I. Dobrodružstvo a kultúra v Zemplíne 

1. Porcelánka a kreatívne centrum, Hollóháza

Od 17. storočia prevádzkovali v Hol-
lóháze usídlení Slováci sklárne, ne-
skôr sa Hollóháza stala svetoznámou 
vďaka výrobe porcelánu. Po pre-
hliadke továrne na výrobu porcelánu 
a múzea, si môže každý návštevník 
sám vymaľovať  porcelánový hrnček 
- suvenír. 

2. Poštové múzeum, Füzérkomlós

Na mieste niekdajšej najsevernejšie 
položenej pošty v Zemplíne bola ob-
novená poštová stanica, ktorá svojim 
zariadením pripomína obdobie polo-
vice 19. storočia. V ďalšej miestnosti 
tejto poštovej stanice sa nachádza 
expozícia mapujúca miestnu histó-
riu. 

 m Mapa

 m Mapa

Ady Endre utca 46., 3997 Füzérkomlós,
www.zempleninfo.eui

Károlyi út 11., 3999 Hollóháza
www.hollhazimuzeum.hui
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I. Dobrodružstvo a kultúra v Zemplíne 

3. Múzeum maďarského jazyka, Sátoraljaújhely-Széphalom

Pomocou moderných technológií sa 
tu môžete ponoriť do zábavného ob-
javovania zaujímavých zákutí vzniku 
a vývoja maďarského jazyka. Mimo-
riadne zábavnou formou sa môžete 
začítať a započúvať do dejín vývoja  
maďarského jazyka. 

 m Mapa

Kazinczy u. 275., 3980 Sátoraljaújhely-Széphalom,
www.nyelvmuzeum.neti
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I. Dobrodružstvo a kultúra v Zemplíne 

4. Väzenské múzeum, Sátoraljaújhely

Jediné väzenské múzeum v Maďar-
sku, ktoré predstavuje skutočný život 
väzňov. Okrem prehliadky väzen-
ských ciel z rôznych dejinných etáp, 
tu uvidíte nástroje používané väzen-
skými dozorcami a veľa ďalších zaují-
mavostí. V budove väznice si môžete 
kúpiť aj remeselné výrobky, ktoré vy-
robili väzni. 

 m Mapa

Kazinczy u. 35., 3980 Sátoraljaújhely,
www.bv.gov.hu/hu/bortonmuzeumi
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I. Dobrodružstvo a kultúra v Zemplíne 

5. Múzeum Ferenca Kazinczyho, Sátoraljaújhely 

Môžete si tu pozrieť interaktívnu vý-
stavu o pestrej flóre a faune tunaj-
šej Zemplínskej vrchoviny (Zem-
pléni-hegység), oblasti Hegyköz a 
Medzibodrodžia (Bodrogköz). V mú-
zeu ďalej nájdete expozíciu s názvom 
„Sprievodca zemplínskym lesom“, 
ktorá na pôdoryse domu mapuje 
pestrú faunu a flóru tunajších lesov. 
V múzeu uvidíte veľa ďalších expozícií 

(trvalých aj prechodných), ktoré mapujú miestnu históriu. 
V roku 2019 dostalo Kazinczyho múzeu v Sátoraljaújhely 
cenu „Múzeum roku“!

 m Mapa

Dózsa György u. 11., 3980 Sátoraljaújhely
www.kazinczyferencmuzeum.hui
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I. Dobrodružstvo a kultúra v Zemplíne 

6. Župný zemplínsky archív, Sátoraljaújhely

Pôvodný župný archív v meste Sá-
toraljaújhely uchováva vo svojich 
bohatých zbierkach aj listiny staršie 
ako 800 rokov, ktoré sú mimoriadne 
bohatým informačným zdrojom pre 
tých, ktorí sa venujú výskumu dávnej 
uhorskej minulosti, alebo sa naprí-
klad venujú odhaľovaniu minulosti 
vlastnej rodiny (rodinnej genealógii). 

 m Mapa

Kossuth Lajos tér 5., 3980 Sátoraljaújhely
www.bazleveltar.hui
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I. Dobrodružstvo a kultúra v Zemplíne 

7. Turisticko-vzdelávacie centrum pre obdobie príchodu Maďa-
rov do Karpatskej kotliny 

Interaktívna výstava o živote sta-
ro-maďarských kmeňov po ich prí-
chode do Karpatskej kotliny (Hon-
foglalás).  Toto obľúbené turistické 
centrum Vám ponúka strešné, inte-
raktívne panoptikum o živote sta-
ro-maďarských kmeňov, môžete si tu 
vyskúšať lukostreľbu aj jazdu na koni, 
tak ako za čias sta-

ro-maďarských kmeňov! Turistické centrum v Karoši je vďa-
ka tomu veľmi obľúbeným turistickým cieľom.

 m Mapa

Dózsa György utca, 3962 Karos
honfoglalaskaros@gmail.comi
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II. 
ZEMPLÍN, 

KRÁĽOVSTVO PRÍRODY 

UŽITOČNÉ TIPY A RADY

Turistické mapy sú Vám k dispozícii v kancelárii Tourinform. 
Hősök tere 3., 3980 Sátoraljaújhely | www.zempleninfo.eu 

Odpočinkový park (s reštauráciou) -  
Smaragdvölgy
Vadász u. 14., 3945 Rudabányácska
+36 30 836 1501
www.smaragdvolgy.hu 

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

Zemplínske turistické centrum Fehér 
Szikla (Biela Skala) a Poľovnícka chata 
Rakodó köz 8., 3997 Füzérkomlós
+36 47 340 202, +36 30 456 8636
www.zempleninfo.eu 

Počas potuliek Zemplínom Vás možno napadne, že Boh chcel tomuto regiónu 
dopriať z každého rožka troška. Ale aj miestni ľudia cieľavedomou prácou stále 
viac a viac zvyšujú atraktívnosť tohto regiónu. Výlety a exkurzie po Zemplíne 
sľubujú jedinečný a nezabudnuteľný zážitok! 
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II. Zemplín, kráľovstvo prírody 
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II. Zemplín, kráľovstvo prírody 

1. Objavovanie lesného sveta, Sátoraljaújhely 

Po prehliadke mimoriadne pútavej 
expozície „Sprievodca lesom“ v Ka-
zinczyho múzeu v meste Sátoraljaúj-
hely nastúpime na Futrinku, vláčik s 
gumovými kolesami, ktorý nás odve-
zie priamo do tunajšej živej prírody. 
Tam v spoločnosti skúseného horá-
ra môžeme objavovať bohatý život 
zemplínskej fauny a flóry! 

 m Mapa

Dózsa György utca 11., 3980 Sátoraljaújhely
www.kazinczyferencmuzeum.hui
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II. Zemplín, kráľovstvo prírody 

2. Výprava za vulkánmi, Sátoraljaújhely 

Táto náučná turistická trasa Vás za-
vedie do 14 miliónov starej skupiny 
kopcov, ktorej sila bola kedysi v dáv-
nej minulosti porovnateľná so silou 
talianskej sopky Vezuv. Táto skupina 
kopcov  sa rozprestiera medzi vr-
chom „Szár-hegy / Suchým kopcom“, 
na ktorom sa nachádza „Maďarská 
kalvária“, ďalej vrchom „Vár-hegy / 
Hradným vrchom“, kde sú pozostat-

ky zrúcaniny stredovekého hradu, ďalej Vás zavedie až k 
pivničnému radu Zsólyomka a gejzíru Cholnoky. 

V kopcoch v okolí mesta Sátoraljaújhely sa pretínajú 
mnohé značené turistické chodníky, takže je možné 
počas túry zmeniť trasu, alebo aj cieľ túry bez toho, aby 
ste strácali čas.

i

 m Mapa
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II. Zemplín, kráľovstvo prírody 

3. Cyklovýlet do zemplínskych kopcov 

Po asfaltovej cyklistickej ceste vedúcej 
cez Széphalom, s odbočkou do Alsó-
regmecu, až do mestečka Mikóháza, 
si môžete vychutnávať nenáročnú 
cyklistickú cestu a kochať sa pohľa-
dom na zemplínske kopce. A ten, kto 
chce zažiť ozajstný cyklistický výlet, 
tak ten môže pokračovať cez Pálházu 
až do Hollóházy, alebo až na hrad Fü-
zér, cez malebné zemplínske dedinky! 

Aj menšie vedľajšie cesty v Zemplínskych vrchoch nie 
sú z hľadiska cestnej premávky veľmi frekventované, 
takže sú pre cyklistov vhodné aj bezpečné.

i

 m Mapa
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II. Zemplín, kráľovstvo prírody 

4. Sieť náučných chodníkov, Mikoháza 

Z Mikoházy vedú nasledujúce ná-
učné turistické chodníky: „Feke-
te-hegyi (Černohorský)“, Parlagi-sas 
(Orlí) Bor-pálinka (Vínno-pálenkový) 
a Haris. Každý náučný chodník má 
inú dĺžku a náročnosť. Sú to veľmi 
zaujímavé náučné trasy s mimoriad-
ne bohatým tabuľovým značením, 
lesnými odpočívadlami (lavičkami a 
stolmi), okrem toho na nej nájdete 

hniezdiská pre vtákov, ako aj rozhľadne.  m Mapa

Niektoré z týchto náučných chodníkov prechádzajú 
potokom Bózsva. V lete to je mimoriadne príjemný 
pocit, osviežiť si bosé nohy v chladnom potoku.

i
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II. Zemplín, kráľovstvo prírody 

5. Maďarská kalvária,  (Nové Mesto Pod Šiatorom) 

Kalvárijný kopec ponúka príjemnú 
prechádzku, na konci ktorej vás čaka-
jú krásne pohľady na krajinu. Cestu 
lemuje 14 pamätných zastávok, kto-
ré pripomínajú odlúčené oblasti od 
Uhorska po roku 1918. Na vrchole 
kopca „Szár-hegy“ sa nachádza kapln-
ka Sv. Štefana s maďarskou zástavou 
pripomínajúcou 100. výročie podpisu 
Trianonskej mierovej zmluvy.

 m Mapa

Szár-hegy, 3980 Sátoraljaújhely
www.zempleninfo.eui
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III. 
VÍNO A GASTRONÓMIA

UŽITOČNÉ TIPY A RADY

Pivnica a vinársky dom Szilágyi  
(Szilágyi Pincészet és Borház) 
Deák u. 39, 3980 Sátoraljaújhely
+36 30 599 1700
www.szilagyipiceszet.hu

Včelárstvo Tepliczky
Syry, mliečne produkty, včelie produkty
Várhegy 20., 3980 Sátoraljaújhely
+36 20 394 0803 

Vínny bar a reštaurácia BOROS  
(A Boros Borbár)
Rákóczi u. 21., 3950 Sárospatak
+36 30 514 9693
www.aboros.hu

Tokajské víno sa pestuje a vyrába v Tokajskom historickom vinárskom regió-
ne, ktorého dlžka je 90 km a tiahne sa od mesta Abaújszántó až po mesto 
Sátoraljaújhely.

Tam, kde si žalúdok príde na svoje, tak sa nasytí aj duša. A tam, kde sa duša cíti 
dobre, tam je aj človek šťastný. Zostáva už len jedno, aby sme včas dokázali s 
jedením a pitím prestať!
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III. Víno a gastronómia 
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III. Víno a gastronómia

1. Pivničný rad Ungvár (Ungvár Pincesor), Sátoraljaújhely 

Viac ako 800 rokov starý pivničný sys-
tém je domovom tých najlepších vín 
z Tokajskej vinohradníckej historickej 
oblasti! Systém pivníc má dĺžku 12 ki-
lometrov, a je zapísaný do svetového 
kultúrneho zoznamu dedičstva UNE-
SCO. Pri pivniciach sa nachádza novo 
vybudované javisko na organizova-
nie kultúrnych a gastronomických 
podujatí.

 m Mapa

Ungvári pinceköz, 3980 Sátoraljaújhelyi
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III. Víno a gastronómia

2. Pivničný rad Zsólyomka (Zsólyomkai pincék), Sátoraljaújhely

Neďaleko od centra mesta v údolí 
potoka Zsólyomka sa skrývajú uni-
kátne vínne pivnice. Medzi malými vi-
nárskymi domčekmi - kedysi dielňa-
mi debnárov – sa pravidelne konajú  
„Pivničné dni v Zsólyomke“ – na kto-
rých môžete ochutnať nielen vynika-
júce miestne vína a jedlá, ale aj okúsiť 
diela miestnej ľudovej kultúry.

 m Mapa

Felsőzsólyomka utca, 3980 Sátoraljaújhelyi
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III. Víno a gastronómia

3. Pálenková manufaktúra „Rozväzovač jazyka“, Széphalom 

K šíreniu kultivovanej konzumácie 
pálenky prispieva aj to, ak máme 
možnosť spoznať ozajstnú zamato-
vo čistú chuť tohto nápoja, v tomto 
prípade od manufaktúry s írečitým 
názvom „Rozväzovač jazyka“ v Sáto-
raljaújhely-Széphalom. V tejto pálen-
kovej manufaktúre okrem pálenky 
vyrábajú aj likéry a sirupy, všetky v 
BIO kvalite. Pálenková manufaktú-

ra „Rozväzovač jazyka“ okrem ochutnávok ponúka svoje 
priestory na usporiadanie rôznych rodinných a skupino-
vých podujatí.

 m Mapa

Kazinczy út 199., 3980 Sátoraljaújhely
www.apalinka.hui
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III. Víno a gastronómia 

4. Tradičný vidiecky dom, Mikóháza 

V národopisnom dome návštevníci 
uvidia aj také historické predmety 
z dedinského života zemplinského 
vidieckeho obyvateľstva, ktoré sa tu 
názorne používajú na prípravu tra-
dičných miestnych jedál a nápojov. 
Na pečenie jedál v peci sa používajú 
len prvotriedne miestne suroviny. 

 m Mapa

Gábor Áron u. 15., 3989 Mikóháza
www.mikohaza.hui
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III. Víno a gastronómia

5. Stredoveký vodný mlyn, Pálháza

V tunajšom stredovekom mlyne sa 
vyrába múka z pšenice vypestova-
nej z okolitých polí. Pečenie chleba 
si môžu vyskúšať aj samotní náv-
števníci. V mlyne sa nachádza pec, 
spoločenská miestnosť a na prvom 
poschodí sa nachádza vkusná spolo-
čenská sála vhodná na usporiadanie 
rôznych osláv a kultúrnych podujatí.

 m Mapa

Perlit u. 2., 3994 Pálháza
www.palhazi-vizimalom.hui
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IV. 
ZÁZRAKY ZEMPLÍNA POHODLNE 

A BEZ NÁMAHY 

UŽITOČNÉ TIPY A RADY

Rekreačný park Aranybánya 
Dózsa Gy. út 1-2., Telkibánya
+36 30 303 4736, +36 30 487 0065
www.aranybanyapanzio.hu

Penzión a reštaurácia „Megálló“ 
Dózsa Gy. u. 160., 3994 Pálháza
+36 47 370 121, +36 30 983 7080

Reštaurácia a penzión „Várvendéglő” 
Árpád 35., 3950 Sárospatak
+36 47 311 370
www.varvendeglo.hu

Ani tí, ktorí majú ťažké nohy, sa nemusia vzdať zážitkov Zemplína! Stačí si sad-
núť do auta, autobusu alebo do malého vláčika s gumenými kolesami, a nene-
chať si ujsť zážitky, ktoré vám toto miesto ponúka!
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IV. Zázraky Zemplína pohodlne a bez námahy
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IV. Zázraky Zemplína pohodlne a bez námahy

1. Lanovkou po vrcholkoch kopcov, Sátoraljaújhely

Lanovka „Zážitkového parku Zem-
plín“ vás vyvezie na vrchol kopca „Ma-
gas-hegy“, odkiaľ sa môžete vydať 
pešo turistickým chodníkom do údo-
lia. Už samotný výhľad z vrcholu kop-
ce „Magas-hegy“ Vás doslova uchváti! 
Z vrcholu kopca „Magas-hegy“ sa mô-
žete zviezť kabínovou lanovkou, ale-
bo otvorenou lanovou kĺzačkou na vr-
chol protiľahlého kopca „Szár-hegy“.

2. Futrinka, vláčik na gumových kolesách, Sátoraljaújhely

Futrinka je obľúbeným dopravným 
prostriedkom v Sátoraljaújhely. Pod-
ľa cestovného poriadku Futrinka 
premáva na trase medzi hlavným 
námestím mesta Sátoraljaújhely a 
Zážitkovým parkom Zemplín a späť. S 
Futrinkou však môžete podniknúť aj 
celodenné výlety do oblasti Hegyköz 
(medzi zemplínskymi kopcami), ale aj 
do oblasti Bodrogköz (Medzibodro-

žia). V prípade záujmu si môžete Futrinku aj prenajať!  m Mapa

 m Mapa

Torzsás út 25., 3980 Sátoraljaújhely
www.zemplenkalandpark.hui

Hősök tere 3., 3980 Sátoraljaújhely
www.zempleninfo.eui
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3. Széphalom - Kazinczyho záhrada

V bývalej rezidencii veľkého jazykové-
ho reformátora maďarského jazyka 
Ferenca Kazinczyho bol postavený 
pamätník strážiaci jeho relikvie. Na 
počesť tohto maďarského jazykové-
ho a literárneho velikána tu bolo po-
stavené svojho druhu jedinečné „Mú-
zeum maďarského jazyka“. V krásnej 
udržovanej záhrade sa nachádza 
takmer päťdesiat 

druhov stromov a okrasných kríkov.

4. Károlyiho zámok a zámocká záhrada, Füzérradvány

Zámok bol postavený predovšet-
kým v kombinácii štýlu talianskej 
renesancie a neobarokového štýlu, 
s nádherným arborétom a súčasne 
s romantickým anglickým parkom, 
ktorého objavovanie sa može stať 
nenáročnou, ale pritom prekrásnou 
súčasťou Vášho turistického výletu. 
Zámok a zámocká záhrada rodiny 
Károlyi je miestom konania rôzlič-

ných kultúrnych a iných spoločenských (napr. rodinných) 
podujatí. Zámok disponuje ubytovacími kapacitami, ktoré 
boli postavené v jeho bezprostrednej blízkosti.

IV. Zázraky Zemplína pohodlne a bez námahy 

 m Mapa

 m Mapa

Kazinczy u. 275., 3980 Sátoraljaújhely-Széphalom
www.nyelvmuzeum.neti

Kossuth Lajos u. 4., 3993 Füzérradvány
www.fuzerradvanyturizmus.hui



27

V. DOBRODRUŽSTVO NA ZEMI,  
NA VODE A J VO VZDUCHU

UŽITOČNÉ TIPY A RADY

Požičovňa bicyklov 
Penzión a reštaurácia „Múzeumkert“
Kazinczy u. 273., 3988 Széphalom
+36 47 321 889, +36 30 206 1711 
www.muzeumkertvendeglo.hu

Požičovňa kanoí a člnov 
Turistická ubytovňa a kemp Bodrog
Töltésalja 2., 3985 Felsőberecki
+36 47 325 936, +36 30 394 6259

Železničná stanica, Sátoraljaújhely 
Fasor u. 19. , 3950 Sátoraljaújhely
Tel: +36 47 322 625
Cestovný poriadok: www.elvira.hu

Autobusová stanica, Sátoraljaújhely 
Fasor u. 19., 3980 Sátoraljaújhely
Tel: +36 47 321 621, +36 1 397 9797 
E-mail: info@volanbusz.hu 
Cestovný poriadok: www.volan.hu

Ak popri gastronomických zážitkoch túžite aj po adrenalínovom spoznávaní 
miestnych krás, tak môžete skúsiť veslovanie, cykloturistiku, pešiu turistiku, 
horolezectvo, alebo zábavný park... jednoducho Zemplín je nekonečným zdro-
jom nezabudnuteľných zážitkov!

G

z

i

i

i
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V. Dobrodružstvo na zemi, na vode aj vo vzduchu

FÜZÉRRADVÁNY

PÁLHÁZA
MIKÓHÁZA

SZÉPHALOM

SÁTORALJAÚJHELY

KAROS

FÜZÉRKOMLÓS

HOLLÓHÁZA

11

33

22
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V. Dobrodružstvo na zemi, na vode aj vo vzduchu

1. Zážitkový park Zemplín, Sátoraljaújhely

Okrem uzavretej kabínkovej lanov-
ky (Čmeliaka) môžete využiť aj dve 
otvorené lanové kĺzačky s postrojmi 
(Sokol), ktoré vás prepravia z jedného 
kopca na kopec druhý. V lese sa na-
chádzajú dobrodružné (prekážkové) 
chodníky medzi kmeňmi stromov, 
tobogan snehová guľa a v Európe 
jedinečná bobová dráha, ktorá Vám 
zaručene zvýši adrenalín! Na dolnej 

stanici „Zážitkového parku Zemplín“ sa nachádza lezecké 
centrum a kryté klzisko.

 m Mapa

Pred návštevou zážitkového parku Vám odporúčame 
sa informovať o aktuálnej situácii vyššie uvedených 
atrakcií. 
www.zemplenkalandpark.hu

i
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V. Dobrodružstvo na zemi, na vode aj vo vzduchu

3. Pešia turistika v lužnom pralese 

V trojuholníku ohraničenom obcami 
Sátoraljaújhely, Sárospatak a Alsó-
berecki sa nachádza lužný prales, v 
ktorom je od roku 2019 vybudovaná 
sieť náučných chodníkov. Turistická 
trasa vedie z Borše cez Emešský háj 
až do Sárospataku. Túru je možné 
absolvovať za suchého počasia aj na 
horskom bicykli.

2. Turistika na Zemplíne 

Zdanlivo nekonečná sieť náučných 
chodníkov a značených turistických 
trás v pohorí Zemplín spája hrady, 
skaly, na ktoré sa dá vystúpiť, jaze-
rá, vrcholy hôr, pramene a pôvabné 
zemplínske dedinky. Väčšina turistic-
kých trás je prístupná aj na horskom 
bicykli. Sprievodcovia vám v prípade 
potreby pomôžu s navigáciou.

 m Mapa

 m Mapa

Turistické mapy si môžete zakúpiť v kancelárii Tourin-
form v Sátoraljaújhely.
Hősök tere 3. , 3980 Sátoraljaújhely
www.zempleninfo.eu

i

Optimálny čas na návštevu lužného pralesa je marec 
alebo apríl. V daždivom počasí je oblasť podmáčaná, 
čo sťažuje prechádzky a jazdu na bicykli. V čase záplav 
sa tu dajú podniknúť prekrásne vodné túry na lodiach 
cez stromy, z ktorých sú niektoré staré až 600 rokov.

i
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V. Dobrodružstvo na zemi, na vode aj vo vzduchu

5. Výlet na dvoch kolesách 

Okrem náučných chodníkov v Zem-
plínskych kopcoch a cyklotrás zo Sá-
rospataku do Füzéru a Hollóházi, tu 
máte možnosť na bicyklovanie po 
cyklotrasách európskej cyklomagis-
trály „Eurovelo“. Vďaka tejto cyklotra-
se mnoho ľudí prichádza na bicykloch 
z Košíc, za účelom návštevy atrakcií 
tunajších Zemplínskych vrchov a Me-
dzibodrodžia (Bodrogközu). Fascinu-

júca krajina a rozmanitý terén tejto periférie nároky cyklis-
tov báječne uspokojí.

4. Splavovanie na Bodrogu 

Milovníci vody si môžu užiť splavova-
nie rieky Bodrog, a to hneď dvoma 
spôsobmi. Môžete si prenajať malý 
motorový výletný čln, alebo pádlovať 
na kanoi, či kajaku. Brehy najpomal-
šej rieky krajiny lemuje vegetácia, 
ktorá je podobná tej v pralese. Rieka 
Bodrog je výnimočné miesto, kde sa 
stretávajú vodné a suchozemské ži-
vočíchy.

 m Mapa

 m Mapa

Môžete si požičať bicykel a v kancelárii Tourinform v 
Sátoraljaújhelyi dostanete k dispozícii mapy so zazna-
čenými cyklotrasami v Zemplínskych kopcoch a oblasti 
Hegyköz.

i

Bodrog a jeho mŕtve ramená skrývajú veľké množstvo 
rýb, čo z neho robí obľúbenú rybársku oblasť. Na rea-
lizáciu  splavov riek Vám môžeme zabezpečiť aj sprie-
vodcov.

i
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Hollóháza 
Porcelánka a kreatívne centrum 

Füzérkomlós 
Poštové múzeum  

Füzérradvány  
Károlyiho zámok a zámocká 
záhrada 

Pálháza 
Stredoveký vodný mlyn 

Mikóháza 
Sieť turistických náučných chod-
níkov 
Tradičný vidiecky dom 

Széphalom 
Múzeum maďarského jazyka 
Kazinczyho záhrada 
Széphalomská pálenková manuf-
aktúra „Rozväzovač jazyka“

Sátoraljaújhely 
Múzeum Ferenca Kazinczyho 
Väzenské múzeum 
Zemplínsky archív (pôvodný žup-
ný archív) 
Pivničný rad Ungvár 
Pivničný rad Zsólyomka 
Maďarská Kalvária 
Park dobrodružstiev Zemplín 
Lanovkou po vrcholkoch kopcov 

Futrinka, vláčik na dvoch gumo-
vých kolesách 
Sprievodca lesom 
Výprava za vulkánom

Karos 
Turisticko-vzdelávacie centrum 
o období príchodu Maďarov do 
Karpatskej kotliny

Cyklistická prechádzka po oblasti 
Hegyköz 

Turistika v Zemplíne
Turistika v pralese
Turistika na Bodrogu
Turistika na dvoch kolesách
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