ПОРАДИ ДЛЯ

ЕКСКУРСІЙ

PARTNERSHIP
WITHOUT BORDERS

РЕГУЛЯРНІ ЩОРІЧНІ
ПРОГРАМИ

ЧЕРВЕНЬ

Міжнародний конкурс з приготування страв
з дичини та риби
Кожного року в середині червня у парку ім. Лайоша Кошута в Сейпхалом, професійні та аматорські
команди готують особливі страви, які оцінуються
та винагороджуються відомими шеф-кухарями.
В якості супроводжувальної програми - сценічні
вистави, мисливське та соколине шоу, а також різноманітні ігрові змагання, наприклад, змагання дроворубів.

ЧЕРВЕНЬ

Ніч музеїв
Культурна акція, яка проводиться в день червневого сонцестояння або близько до нього, в рамках якої крім нічного відвідування музеїв, виступів
виконавців і ремісничих майстер-класів, відвідувачів чекають незабутні гастрономічні враження.

СЕРПЕНЬ

Міжнародний фестиваль народного танцю
(Фестиваль танцюристів і народних музикантів різних країн)
Загально мистецький фестиваль (Серія
загальнокультурних заходів за участю
виконавців та артистів)
Ці дві події чередуються кожні два роки, та відбуваються в серпні впродовж одного тижня.

ЖОВТЕНЬ

Фестивать відкритих підвалів на Жойомка
Феноменальне місце проведення - підвали Жойомка в місті Шаторальяуйхей - забезпечує можливість відвідувачам фестивалю насолодитися
не лише сценічними виставами, а й винами виноробного регіону Токай-Хедьялья. Фестиваль
зазвичай відбувається в другій половині жовтня.

I.
ПРИГОДИ І КУЛЬТУРА
В ЗЕМПЛЕЙНІ
“Я подорожував по всьому Світу, але ніде не бачив стільки чудес на такий маленький території” - писав англійський журналіст, відвідавши Земплінский комітат в 1922 році. За 100 років багато що змінилося, але ми повинні прагнути
зберегти назавжди цінності минулого та сьогодення.

i
ö

ЦЕ МОЖЕ БУТИ КОРИСНИМ

Музеї зачинені по понеділках!
Перед груповим відвідуванням слід заздалегідь зареєструватися
по телефону або письмово.
Пансіонат і ресторан “Чіллагфень”
(Csillagfény Panzió és Étterem)
3980,м.Шаторальяуйхей,вул.Мартирок19.
(3980, Sátoraljaújhely, Mártírok útja 19.)
+36 47 322 619, +36 30 276 6211
www.csillagfenypanzio.hu

Пансіонат і ресторан “Музеумкерт”
(Múzeumkert Panzió és Vendéglő)
3988, с. Сейпхалом, вул. Казінці, 268.
(3988 Széphalom, Kazinczy u. 268.)
+36 47 321 889, +36 30 206 1711
www.muzeumpanzio.hu
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Паб і ресторан “Шпатен”
(Spaten Söröző és Étterem)
3980, м. Шаторальяуйхей, пл. Кошут 10.
(3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 10.)
+36 47 321 164, +36 30 958 3161
www.kossuthpanzio.hu
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I. Пригоди і культура в Земплейні
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I. Пригоди і культура в Земплейні

1. Порцелянова фабрика і творчий центр, Холохаза
Словаки, заселені у 17 ст., влаштували на цьому місці склоробні майстерні (гути), але сьогодні Холохаза
всесвітньовідома своєю порцеляною. Після відвідування фабрики і
музею, кожен бажаючий може розписати свій власний порцеляновий
сувенір.
m Карта
3999, с. Холохаза, вул. Кароли, 11.

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

2. Поштовий музей, Фюзеркомлош
На місці колишнього найпівнічнішого поштового відділення Земплейну влаштован поштовий музей,
інтер’єр якого створено в дусі середини минулого століття. В іншому
залі відвідувачі можуть ознайомитися з краєзнавчою виставкою.

m Карта
3997, с. Фюзеркомлош, вул. Ади Ендре, 46.

Füzérkomlós, Ady Endre utca 46.)
i (3997
www.zempleninfo.eu
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I. Пригоди і культура в Земплейні

3. Музей угорської мови, Сейпхалом
Експозиція, створена за допомогою
сучасних технологій, пропонує відвідувачам в розважальній формі
прочитати, послухати і побачити
цікаві моменти формування та розвитку угорської мови.

m Карта
3980, м. Шаторальяуйхей-Сейпхалом, вул. Казінці, 275.

Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy u. 275.)
i (3980
www.nyelvmuzeum.net
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I. Пригоди і культура в Земплейні

4. В’язничний музей, Шаторальяуйхей
Єдиний в’язничний музей в Угорщині, який показує реальне тюремне життя. Після ознайомлення з
камерами, дисциплінарними інструментами та іншими спеціальними предметами різних епох, відвідувачі можуть придбати ремісничі
вироби ув’язнених, які відбувають
своє покарання в діючій в’язниці.
m Карта
3980, м. Шаторальяуйхей, вул. Казінці, 35.

Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.)
i (3980
www.bv.gov.hu/hu/bortonmuzeum
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I. Пригоди і культура в Земплейні

5. Музей Ференца Казіці, Шаторальяуйхей
Інтерактивна виставка музея пропонує ознайомитись з фауною гірського хребта Земплейн, районів
Хедькьоз і Бодрогкьоз. Тут розташовані Путівник лісових мандрівників,
змодельований за зразком житлового будинку, а також краєзнавча і
різноманітні періодичні виставки. В
2019 році цей музей визнали Музеєм року.
m Карта
3980, м. Шаторальяуйхей, вул. Дожа Дьордь, 11.

Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 11.)
i (3980
www.kazinczyferencmuzeum.hu
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I. Пригоди і культура в Земплейні

6. Земплейнський архів , Шаторальяуйхей
Архів, якій містить письмові спогади
більш ніж 800-річної давності, надає
особливо багатий дослідницький
матеріал для тих, хто вивчає подій
минулого або працює над створенням свого генеалогічного древа.

m Карта
3980, м. Шаторальяуйхей, пл. Кошут Лайош, 5.

Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5.)
i (3980
www.bazleveltar.hu
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I. Пригоди і культура в Земплейні

7. Центр відвідувачів присвячений Завоюванню батьківщини
Інтерактивна виставка, що показує
життя угорців, які завоювали батьківщину, паноптикум на мансарді,
можливості стрільби з лука та верхової їзди роблять цей об’єкт дуже
популярним серед туристів.

m Карта
3962, с. Карош, вул. Дожа Дьордь

Karos, Dózsa György utca)
i (3962
honfoglalaskaros@gmail.com
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II.
ЗЕМПЛЕЙН - МІСЦЕ,
ДЕ ЖИВЕ ПРИРОДА
Відвідавши Земплейн у людей виникає відчуття, що Бог хотів дати цьому краю
трохи з усього. Ми, люди, також додаємо свої власні зусилля, створюючи таким чином повноцінне враження від мандрів Земплейном.

i

ЦЕ МОЖЕ БУТИ КОРИСНИМ

Карти для здійснення подорожей по цьому краю можливо отримати в агенції “Турінформ” (Tourinform).
3980, м. Шаторальяуйхей, пл. Хьошок, 3.
(3980 Sátoraljaújhely, Hősök tere 3.) | www.zempleninfo.eu
Парк відпочинку “Шмарагдвелдь”
(Smaragdvölgy Pihenőpark)
3945, с. Рудабанячка, вул. Вадаш, 14.
(3945 Rudabányácska, Vadász u. 14.)
+36 30 836 1501
www.smaragdvolgy.hu
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Готель “Хунор” (Hotel Hunor)
3980, Шаторальяуйхей, вул. Торжаш, 25.
(3980 Sátoraljaújhely, Torzsás út 25.)
+36 47 657 031, +36 47 657 030
www.hotelhunor.hu

Земплейнський туристичний центр
і мисливський будинок “Фехер
Сікла” (Fehér Szikla)
3997, с. Фюзеркомлош, пер. Ракодо, 8.
(3997 Füzérkomlós, Rakodó köz 8.)
+36 47 340 202, +36 30 456 8636
www.feherszikla.hu
9
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II. Земплейн - місце, де живе природа
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II. Земплейн - місце, де живе природа

1. Путівник лісових мандрівників, Шаторальяуйхей
Після відвідування незвичайної
екотуристичної виставки, відвідувачі вирушають в подорож в місця
існування рослин та тварин, де за
допомогою компетентного гіда відкривають для себе дику природу
місцевості. Подорож здійснюється
на Футрінке - невеликому поїзді на
гумових колесах.
m Карта
3980, м. Шаторальяуйхей, вул. Дожа Дьордь, 11.

Sátoraljaújhely, Dózsa Dyörgy u. 11.)
i (3980
www.kazinczyferencmuzeum.hu
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II. Земплейн - місце, де живе природа

2. Екскурсія по вулкану, Шаторальяуйхей
Маршрут проходить по східним
пагорбам уйхейських гір, які ще 14
мільйонів років тому утворювали
вулкан, розміром з Везувій. Шлях
веде через Угорську голгофу, побудовану на пагорбі Сар, руїни Уйхейского замку розташованого на
Замковій горі, винні льохі Жойомка
а також конус неактивного гейзера
Чолнокі. Маршрут характеризує різноманітна місцевість з чудовими
m Карта
видами. Є можливість замовити гіда для супроводу.
Багато позначених туристичних стежок перетинають-

горах Уйхейа, таким чином, напрямок маршруту
i сяабовйого
мета можуть бути змінені без втрати часу.
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II. Земплейн - місце, де живе природа

3. Велотур по Хедькьоз
Легкий та приємний тур по велосипедній дорозі через Сейпхалом,
і навіть Алшорегмец, до селища
Мікохаза. Той, хто бажає тільки кататись на велосипеді може через
Пальхазу доїхати до Холлохази
або до Фюзера, перетинаючи на
шляху мальовничі селища району
Хедькьоз.
m Карта
Рух на другорядних дорогах Земплейнських гір неін-

таким чином можливо безпечно подороi тенсивний,
жувати на велосипедах.
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II. Земплейн - місце, де живе природа

4. Мережа навчальних лісних стежок в Микохаза
Від Мікохази починаються навчальні лісні стежки “Чорна гора” (Feketehegyi), “Орел-могильник” (Parlagi
sas), “Вино і палінка” (Bor-pálinka) та
“Деркач” (Haris). Вони мають різні
рівні складності, і обладнані дуже
цікавою і інформативною системою
вказівників, та лісовими меблями,
місцями для спостереження за птахами і оглядовими майданчиками.
m Карта
Деякими стежками можливо рухатися на велосипеді.

вони проходять через струмок Божва. Влітку осоi Всі
бливо приємно перетинати воду струмка босоніж.
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II. Земплейн - місце, де живе природа

5. Угорська голгофа, Шаторальяуйхей
14 стацій, присвячених пам’яті відокремлених територій та тріанонського мирного договору, відвідання 100. прапорів і каплиці Святого
Стефана вже самі по собі є приємною і мальовничою екскурсією на
пагорб Сар. З вершини гори відкривається прекрасна панорама на
кальдеру колишнього вулкана.
m Карта
3980, м. Шаторальяуйхей, пагорб Сар

Sátoraljaújhely, Szár-hegy)
i (3980
www.zempleninfo.eu
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III.
ВИНО І ГАСТРОНОМІЯ
Душа теж рада затриматися там, де необхідним чином задовольняються
потреби шлунка. Де душі добре, там добре і людині. Єдиною проблемою є
втрата людиною помірності.

i

ЦЕ МОЖЕ БУТИ КОРИСНИМ

Виноробня “Силаді”
(Szilágyi Pincészet)
3980, м. Шаторальяуйхей, вул. Деак, 39.
(3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 39.)
+36 30 599 1700
www.szilagyipiceszet.hu

Ü

Бджільництво “Тепліцькі”
(Tepliczky Méhészet)
Сири, молочні продукти, медові препарати
3980, м. Шаторальяуйхей, Вархедь, 20.
(3980 Sátoraljaújhely, Várhegy 20.)
+36 20 394 0803

Винний бар “А борош”
(A Boros Borbár)
3950, м. Шарошпатак, вул. Ракоці, 21.
(3950 Sárospatak, Rákóczi u. 21.)
+36 30 514 9693
www.aboros.hu

Токайські вина виробляються і зберігаються в виноробному регіоні довжиною 90-кілометрів, від с. Абауйсанто до м. Шаторальяуйхей.
16
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III. Вино і гастрономія
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III. Вино і гастрономія

1. Винні льохі “Унгвар”, Шаторальяуйхей
В цих 800-річних льохах зберігаються кращі вина виноробного регіону
Токай-Хедьалья. Поверх системи
підвалів, загальною довжиною майже 12 км, які є частиною Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО, був побудован новій простір, для проведення
гастрономічних і культурних заходів.
m Карта

м. Шаторальяуйхей, Винні льохи “Унгвар”
i 3980,
(3980 Sátoraljaújhely, Ungvári pinceköz)
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III. Вино і гастрономія

2. Винні льохи “Жойомка”, Шаторальяуйхей
Недалеко від центру міста, в долині
струмка Жойомка, розташовані казкові льохи. Поміж невеликих льохів
- колись бондарських майстерень
- проводяться “Дні винних льохів
“Жойомка”, де можна спробувати не
тільки чудові вина і страви, а й посмакувати культуру.
m Карта

м. Шаторальяуйхей, вул. Фелшежойомка
i 3980,
(3980 Sátoraljaújhely, Felsőzsólyomka utca)
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III. Вино і гастрономія

3. Сейпхалмі Ньелвфоргато (Széphalmi Nyelvforgató)
Поширення культурного споживання палінки значною мірою пов’язане зі смаком чистої і соковитої
палинки, яку можна спробувати наприклад в “Сейпхалмі Ньелвфоргато”. Тут також виробляють органічні
джеми і сиропи. Це відмінне місце
для сімейних заходів, та корпоративних зустрічей.
m Карта
3980, м. Шаторальяуйхей, вул. Казінці, 199.

Sátoraljaújhely, Kazinczy út 199.)
i (3980
www.apalinka.hu
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III. Вино і гастрономія

4. Сільський будинок-музей, с. Мікохаза
Предмети побуду сільського життя тут не тільки виставляються, а й
використовуються. Інгредієнти для
смажених в печі страв виготовляються на місці. А в погребі, місцеві
панночки пропонують вино і палінку.

m Карта
3989, с. Мікохаза, вул. Габор Арон,15.

Mikóháza, Gábor Áron u. 15.)
i (3989
www.mikohaza.hu
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III. Вино і гастрономія

5. Середньовічний водяний млин, м. Палгаза
Відвідувачі можуть власноруч приготувати хлібобулочні вироби з меленого в водяному млині зерна. У
млині також є піч, хол для відвідувачів, та оформлений зі смаком конференц-зал на верхньому поверсі.

m Карта
3994, м. Палгаза, вул. Перліт, 2.

Pálháza, Perlit u. 2.)
i (3994
www.palhazi-vizimalom.hu
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IV.
ЗРУЧНИЙ ДОСТУП ДО
ЧУДЕС ЗЕМПЛЕЙНА
Той, чиї ноги важкі, але жадає вражень, не залишиться без чудес в Земплейні.
Достатньо aвтомобіля, автобуса або невеликого поїзда з гумовими колесами,
щоб випробувати ці незліченні чудеса.

i

ЦЕ МОЖЕ БУТИ КОРИСНИМ

Парк відпочинку “Араньбаня”
(Aranybánya Üdülőpark)
с. Телкибанья, вул. Дожа, 1-2.
(Telkibánya Dózsa Gy. út 1-2.)
+36 30 303 4736, +36 30 487 0065
www.aranybanyapanzio.hu

V
W

Готель і ресторан “Мегалло” (Megálló)
3994, м. Палгаза, вул. Дожа Дь., 160.
(Pálháza 3994, Dózsa Gy. u. 160.)
+36 47 370 121, +36 30 983 7080

V
W

Ресторан “Вар” (Vár)
3950, м. Шарошпатак, вул. Арпад, 35.
(3950 Sárospatak, Árpád 35.)
+36 47 311 370
www.varvendeglo.hu
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IV. Зручний доступ до чудес Земплейна

1. Погойдуючись над схилами пагорбів, Шаторальяуйхей
Канатна дорога в Парку пригод
“Земплейн” підіймає відвідувачів
на вершину високої гори, з якої пішохідна стежка веде в долину. Чудесна панорама, яка відкривається
з оглядового майданчика зробить
подорож незабутньою. З вершини
гори, подорож на плато пагорба
Сар можна продовжити по інший
канатній дорозі в
закритих кабінках, чи “у вільному польоті” пристебнувm Карта
шись до сталевого канату.

i

3980, м. Шаторальяуйхей, вул. Торжаш, 25.
(3980 Sátoraljaújhely, Torzsás út 25.)
www.zemplenkalandpark.hu

2. Футринка, маленький поїзд на гумових колесах
Футрінка улюблений транспортний
засіб міста Шаторальяуйхей. Він
курсує за розкладом між головною
площею і парком пригод . Однак
завдяки його тематичними рейсам
можливо здійснити одноденні екскурсії в Хедькьоз і Бодрогкьоз. Можлива також оренда поїзда.
m Карта

i

3980, м. Шаторальяуйхей, пл. Хьошок, 3.
(3980 Sátoraljaújhely, Hősök tere 3.)
www.zempleninfo.eu

25

IV. Зручний доступ до чудес Земплейна

3. Садиба Казінці, Сейпхалом
На місці, де колись проживав великій новатор угорської мови Ференц
Казінці, побудовано меморіальний
зал, в якому зберігаються реліквії
літературного лідера, а також відкрито Музей угорської мови. Поміж
майже 50 видами дерев і чагарників, в центрі парку спочиває сам Ференц Казінці.
m Карта

i

3980, м. Шаторальяуйхей-Сейпхалом, вул. Казінці, 275.
(3980 Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy u. 275.)
www.nyelvmuzeum.net

4. Садиба та парк Каролі в Фюзеррадвані
Садиба, побудована в основному в стилі італійського ренесансу і
нео-бароко, та чудовий романтичний англійський парк, відмінне
місце для легкої і гарної екскурсії.
Замок є місцем проведення сімейних і культурних заходів. Навколо
нього розташовані різноманітні
місця для проживання.
m Карта

i

3993, с. Фюзеррадвань, вул. Кошут Лайош, 4.
(3993 Füzérradvány, Kossuth Lajos u. 4.)
www.fuzerradvanyturizmus.hu
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V.
ПРИГОДИ НА ЗЕМЛІ,
НА ВОДІ І В ПОВІТРІ
Якщо недостатньо лише побачити, спробувати і відчути, якщо завжди хочеться чогось більшого, тоді слід вибирати хвилювання, страх та здивування! Веслування, їзда на велосипеді, піші походи, скелелазіння, парки пригод... все це
є джерелом незабутніх вражень в Земплейні.

i

ЦЕ МОЖЕ БУТИ КОРИСНИМ

Послуги прокату велосипедів
Пансіонат і ресторан “Музеумкерт”
(Múzeumkert Panzió és Vendéglő)
3988, с. Сейпхалом, вул. Казінці, 273.
(3988 Széphalom, Kazinczy u. 273.)
+36 47 321 889, +36 30 206 1711
www.muzeumkertvendeglo.hu

G

Оренда каное та байдарок
Туристичний будинок та кемпінг “Бодрог”
(Bodrog Turistaház és Kemping)
3985, с. Фелшоберецкі, вул. Толтейшалья, 2.
(3985 Felsőberecki, Töltésalja 2.)
+36 47 325 936, +36 30 394 6259

z

Залізничний вокзал “Шаторальяуйхей”
3950, м. Шаторальяуйхей, вул. Фашор, 19.
(3980 Sátoraljaújhely, Fasor u.19.)
Тел.: +36 47 322 625
Розклад руху поїздів: www.elvira.hu

i

Автовокзал “Шатоальяуйхей”
3950, м. Шаторальяуйхей, вул. Фашор, 19.
(3980 Sátoraljaújhely, Fasor u.19.)
Тел.: +36 47 321 621, +36 1 397 9797
Електронна пошта: info@volanbusz.hu
Розклад руху автобусів: www.volan.hu
27
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V. Пригоди на землі, на воді і в повітрі

1. Парк пригод «Земплейн», Шатоальяуйхей
Поряд з канатною дорогою з закритими кабінками (Джміль), перейти
з однієї гори на іншу можливо “у
вільному польоті” з двома обв’язками (Сокіл). Лісні пригодницькі тури,
стежки над коронами дерев, трекі
для санок-ватрушок і унікальна в
Європі бобслейна траса підвищують рівень адреналіну відвідувачів.
На нижній станції
розташовані скеледром і критий каток.
m Карта
Перш ніж відвідати Парк пригод, варто дізнатись які

працюють.
i атракції
www.zemplenkalandpark.hu
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2. Піші походи по Земплейну

більш впевненої навігації.

i

Велика мережа гірських стежок та
позначених пішохідних маршрутів з’єднують замки, місця для скелелазіння, озера, гірські вершини,
джерела та затишні поселення
Земплейна. Більшість пішохідних
маршрутів можливо подолати також на гірських велосипедах. За
необхідності, можливо залучити
місцевих гідів для
m Карта

В агенції “Туринформ” , розташованой в м. Шаторальяуйхей можна придбати карти для піших екскурсій.
3980, м. Шаторальяуйхей, пл. Хьошок, 3.
(3980 Sátoraljaújhely, Hősök tere 3.)
www.zempleninfo.eu

3. Екскурсія в ліс «Лонг»
Трикутник Щаторальяуйхей, Шарошпатак, Алшоберецкі, включає
в себе ліс в заплаві, у якому з 2019
року допомагає орієнтуватися мережа навчальних лісних стежок.
Пішохідний маршрут тягнеться від
Борші до Шарошпатака, через Емешінський гай (Emese-liget). У суху
погоду маршрут можливо здійснити навіть на гірських велосипедах.
m Карта

i

Оптимальний час для відвідання ліса Лонг - березень
- квітень. У дощову погоду місцевість стає водянистою,
що ускладнює пішохідні та вело прогулянки. Під час
повені можна зробити чудові екскурсії на каное, пропливаючи поміж 600 річних дерев.
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4. Сплав по річці Бодрог
З річкою Бодрог любителі води
відтепер можуть ознайомитись на
двох швидкостях. Можливо орендувати невеликі моторні човни чи
каное або каяки. Береги найповільнішої річки Угорщині оточені
флорою, схожою на джунглі. Річка
Бодрог - дивне місце зустрічі водної
і суходільної фауни.
m Карта

i

Сама річка і її заводі містять багато риби, що робить ці
міста привабливими для рибалок. Є можливість найняти інструкторів для водних прогулянок.

5. Подорожі на двох колесах
На додаток до гірських велосипедних стежок Земплейна, та асфальтової велодоріжки від Шарошпатака
до Фюзера і Холлохази, велотуристи можуть подорожувати шляхами
«Євровело», визначеними для велосипедистів. Багато велосипедистів із Словаччини відвідує атракції
Земплейнських гір і Бодрогкьоза.
Різноманітний
ландшафт місцевості вражає мандрівників на двох колеm Карта
сах.

i

Є можливість взяти напрокат велосипед , а також придбати в офісі “Туринформ” в місті Шатоальяуйхей вело
карту, для подорожей горами Земплейн і Хедькьоз.
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