Belváros

Diósgyőr

„Miskolc, Debrecen, Komárom, Süssön cipót mindhárom” – mondja a régi
versike, nem véletlenül, hiszen évszázadokon keresztül országosan is híres
volt a miskolci kenyér.

„A völgy elején fekszik a falu, s benne nagy Lajos király leányának, Máriának kastélya. Most már csak rom, természetesen. Négy tornya áll még, az is
csak félig, csonkán …” írja 1847-ben Petőfi Sándor, a híres magyar költő az
Úti-leveleiben.

Miskolc-Görömböly

A görömbölyi pincesor az egykori virágzó bükkaljai borvidékhez köthető. A
görömbölyi domboldalba több sorosan, teraszosan elhelyezkedő, jellegzetes,
egyedi pinceházakból álló pincesor látványosságnak is különleges. A pincék
fölötti területen megtermelt szőlők igazi alapanyagként szolgálnak a helyi
borkultúrák kialakításához, fejlesztéséhez.

Kerékpáros információk:

Miskolc főutcája, a Széchenyi utca hajdanán piaci sokadalom színtere volt.
Itt igyekeztek a kereskedők eladni portékáikat, majd a nap végén élvezték
Miskolc híres kocsmáinak, fogadóinak vendégszeretetét, akárcsak a városon
átkelő fát, meszet szállító tót fuvarosok. Híres volt a háromlyukú miskolci perec és a szintén helyben készülő lacipecsenye is, de a téli időszakban a kocsonya is kedvelt étel volt, amelyhez legenda fűződik. A történet szerint egy
gömöri fuvarosnak felszolgált kocsonyában béka pislogott, amely a fogadó
pincéjében mászhatott bele az ételbe.Innen származik a mondás: „Pislog,
mint miskolci kocsonyában a béka”

A kerékpárforgalmi nyomvonalak ábrázolásához szükséges adatokat a Kerékpáros Miskolc Egyesület szolgáltatta.
A város kerékpárforgalmi hálózatának részletes és mindenkor aktuális térképe megtalálható a kerekparosmiskolc.net/miskolcterkep.html címen.
A város kerékpáros létesítményeinek bemutatása a kerekparosmiskolc.net/
uton-bringaval/kerekparos-infrastruktura-miskolcon / címen olvasható.

Néhány hasznos jó tanács a kerékpározás előtt:
Fontos a láthatóság!
A kerékpározás egyik legfontosabb veszélyforrása a nem látható bicajos.
Kerékpárosként a láthatóság aktív és passzív láthatósági elemek használatával biztosítható. Az aktív láthatósági elemek fényt bocsátanak ki, a passzív
láthatósági elemek pedig visszaverik a rájuk vetülő fényt. A passzív elemek
használata semmiképp sem pótolja a lámpát!
Fontos, hogy előre mindig fehér (esetleg kadmiumsárga), hátrafelé pedig
piros fénnyel világítsunk! A másik jármű vezetőjének a fény színe jelzi a haladás irányát. Ha a színeket fordítva használjuk, azzal megtéveszthetjük a
többieket, ami balesetveszélyes!
Még néhány fontos tudnivaló a lámpák használatához:
• elöl a lámpa lehet a kormányon, vagy rögzíthető a villához, alkalmas sárhányó lemezhez. A fénycsóva mindkét esetben együtt fordul a kanyarodó
biciklivel, a lámpák lehetnek a kerékpároson is.
• ügyelni kell, hogy a bringára pakolt csomagok, kormánytáska, túratáska se
elöl, se hátul ne takarja el még részben sem a lámpát, a lámpa fénysugarát!
• ha a kerékpár után utánfutó van, hátul azon is kell lennie 1 db piros lámpának.
• a dinamós rendszerek kivételével az első és a hátsó lámpának már nem kell
együtt kapcsolhatónak lennie.
• 2 oldalsó fényvisszaverő elhelyezése (küllőprizma) kötelező. De helyettük
alkalmazható fehér fényvisszaverő körgyűrű felület a felnik közvetlen közelében, vagy reflexcsíkos gumiköpeny is, ha megfelel nemzetközi előírásban
foglaltaknak.
• Láthatósági mellényt kötelező viselni lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között.
Célszerű a kerékpározáshoz élénk színű ruhákat viselni, illetve érdemes jó minőségű fényvisszaverő elemekkel ellátottat választani. Érdekes és jó öltözködési stratégia azoké a bicikliseké, akik a kontrasztra építenek. Ők szándékosan
viselnek sötét ruházati elemeket, amelyeket nagy felületű világos, fényvisszaverő elemekkel kombinálnak, pl. fekete mez neonsárga hátizsákkal.

Lakatolási tudnivalók

A védelem nem a lezárással, hanem már a kerékpár megvásárlásakor kezdődik: ilyenkor érdemes feljegyezni, lefényképezni a kerékpár gyári számát
(vázszámát), ami a hajtómű alatt van (tehát a két hajtókar között, a váz alján,
a kerékpárt felfordítva válik láthatóvá. A szabványszám mindig az EN betűkombinációval kezdődik és öt számjegyű.
Ha egy nevet tartalmazó cetlit rejtünk el a kerékpáron, és esetleg ellopnák,
majd megkerülne, bizonyítani lehet, hogy kié volt.
Soha ne tedd le a bringát átgondolatlanul! A néptelen mellékutca ugyanolyan
veszélyes, mint a félreeső bicikliparkoló. Minél forgalmasabb helyen van a
bringa, annál jobb. Még jobb, ha esetleg térfigyelő kamera is rálát.
Mindig valamihez zárni kell a kerékpárt, sohase önmagához. Legjobb az
U-támasz, esetleg P-támasz, amihez jól le lehet rögzíteni a kerékpárt.
Nem jó csak az elülső kereket lezárni, különösen gyorszáras bringán! Ilyenkor a bringa könnyen ellopható, csupán a lezárt elülső kerék marad.
Alapelv: legalább a hátsó kereked és a vázad is rögzítve legyen valamilyen
tárgyhoz (optimális esetben a kerékpártámaszhoz)!
Kerékpár szállítása
Kerékpárt szállítani lehet a Lillafüredi Állami Erdei Vasút Dorottya utca - Garadna szakaszon jegy megvásárlása után.

Dimenzió Borászat Hetedhét Pince
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Szakrális italok egy titkos forrásból. Pincelátogatás, italkóstolás.
3516 Miskolc-Görömböly, Pincesor 64., +36 30 990-7142
www.dimenzioboraszat.hu

Nagy-Szögedi Pince - Nagy Zsolt bortermelő

3516, Miskolc-Görömböly, pincesor 9.; +36 30 388 1591

Miskolctapolca

Miskolctapolca és környéke már az ősidőkben lakott volt, az itt talált őskori leleteket a Herman Ottó Múzeum őrzi. Tapolcán 1830-ban már fedett fürdőház
várta a módosabb vendégeket. A Barlangfürdő mára nemzetközi hírű fürdőhely, a világon egyedülálló adottságokkal várja a pihenni, gyógyulni vágyókat.

Az Avas

A szőlő és a bor fontosságát jelzi, hogy már az 1694. évi címerrajzon megjelent a szőlőfürtöt tartó hajdú alakja. A szőlőfürt ábrázolása ezt követően
folyamatosan megtalálható a későbbi címerekben és pecsétnyomókon –ma
is látható Miskolc város hivatalos címerében.
Az Avas szőlőhegyén az egykori írások szerint számos különleges szőlőfajtát gondoztak, úgymint: „…bátai, furmint, hárslevelű, demjén, fehér góhér.
Ezenkívül termeltetik a dinka, kadarka, kevés polyhos, a fekete fajok közül
a fekete góhér, bikaszemű fekete, purcsin és Izabella. …Borfajaink a közönséges asztali boron kívül a szomorodni máslás, egy két és háromputtonyos
aszú, közönséges vagy rác ürmös, főtt ürmös, essentia és végül a lőre…”
Az itt termett szőlő, illetve bor minősége a legjobbakkal vetekedett.
A pincéket ma is a történelmi borvidékeken, főként a Bükkalján és Tokaj-Hegyalján termett szőlőkből készült borok töltik meg.
A megművelt hegyet Szent György-hegynek nevezték, maga az Avas szó
csak az újkori forrásokban jelent meg, utalva arra, hogy ezt a nevet a legrégebbi időktől használták. A vidék a középkorban tölgy- és bükkfákkal benőtt
terület volt, és az „avas” szó magyarázataként ma a „makkot termő erdő”,
„tilalmas erdő” jelentés az elfogadott.

Műemlékek, látványosságok
Avasi református templom és harangtorony
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A gótikus stílusú templom Miskolc belvárosának legrégebbi épülete. A korábban a helyén álló román stílusú kis templomot a 13. században építették,
majd a diósgyőri várat is átépíttető I. (Nagy) Lajos király idején bővítették
csarnoktemplommá. Érdekesség, hogy 13 gótikus ablakának ablakkeretei
más és más formájú rácsozattal készültek.
Az eredetileg katolikus templomot 1563-tól alakították át a református szertartásnak megfelelően. A mellette álló harangtornyot 1557-ben emelték. A
dongaboltozatos falakra épült, fazsindellyel fedett egyemeletes épület egykor
tűzvédelmi célokat is szolgált.

Avasi romantika

„Az Avas a város dísze és legmarkánsabb jellegzetessége, amely nélkül Miskolc és a miskolci élet el sem képzelhető. Az ősi templom, a régi harangtorony, mögöttük a hangulatos temető és fölöttük a dalos pincesorok, a torkuk
mélyén erjedő s érő avasi borral, nemcsak a város arculatára raknak színeket, de a város életébe is valami különös zamatot lopnak bele. Az Avas a
város romantikája.” Zsedényi Béla, 1929.
Az Avas a bor- és pincekultúrája, a városközpontban magasodó hegyen megbújó természet
romantikájának köszönhetőn nyert teret az irodalomban és a képzőművészetben.
Az Avas a társasági élet
színtere, és egyben kultikus hely volt.
Móra Ferenc mellett
szívesen látogatott Miskolcra az író Móricz Zsigmond, aki Marjalaki Kiss
Lajos régész-történész,
Miskolc-kutató
barátja
volt. Móricz Miskolcot
a „legnagyobb jövőjű
magyar városnak” tekintette, és megfogalmazódott benne egy utópikus
Miskolc-idea, amiről így
írt: „Ha az ember megáll
Miskolc fölött, … s körülnéz a csodálatos tájon, az egyik legszebb panorámája nyílik meg előtte. Az Avas, száz és száz pincéjével a jövő kertvárosának
gyönyörűséges magaslata, … a legideálisabb, nagyszerű levegőjű tündérkert épül ki itt a legrövidebb idő alatt.”

A kultikus hely

A hegy északi oldalában, a nagy-avasi részen magasodik a középkori eredetű, gótikus stílusban épült avasi református templom. A mellette álló, a
16. században emelt harangtoronyban minden negyedórában jellegzetes
harangjáték szólal meg. A templom és a harangtorony mögött meghúzódó
műemlék református temetőben számos közismert miskolci polgár nyugszik.

Ahol borozhatsz...
2
Csoportoknak ajánljuk, főként rendezvények számára.
3525 Miskolc, Nagy-Avas Latabár sor 388.; + 36 30 928 8793

Avasi református műemlék temető

A temető „kortörténelmi múzeum”, amelyben neves közéleti emberek nyugszanak. Köztük Palóczy László (1783–1861) liberális reformpolitikus, Szemere
Bertalan (1812–1869), az akkori kormány miniszterelnöke és Latabár Endre
(1811–1873) színházigazgató, a miskolci színházi élet jeles személyisége.

Margit Pince – Nagy Béla bortermelő

3530 Miskolc, Nagy-Avas, Alsó sor 735.; +36 30 3530 537

Avasi kilátó 2
A vasbetonból, különleges technológiával készült 72 méter magas, kilátóként
is látogatható tévétorony 1963-ban épült.
A hatszög alaprajzú kilátóteraszról jó időben egészen a Tátra hegyláncolatáig is ellátni.
A mai kilátó közelében, az Avas-tetőn korábban II. Rákóczi Ferenc tiszteletére emelt, fából készült kilátótorony állt, amely 1956 decemberében égett le.

Mindszenti templom 4
A Szent Péter és Pál apostol tiszteletére szentelt római katolikus templomot
1728-43 között emelték barokk stílusban.

Búza tér Vásárcsarnok (árusítás)

Lillafüred
1829-ben alapították a város első kávéházát és süteményes boltját, amelyet a 19. században számos új cukrászda megnyitása követett. A jelenlegi
miskolci Tourinform Iroda 7 , a Miskolc Bolt és Cafe a város egyik híres cukrászdája épületében kapott helyett. A kávézóban a betérő megkóstolhatja a
duplán erős Miskolc kávét, és megveheti a Miskolc Kolbászt is.

Javasolt éttermek:
Calypso Kisvendéglő 8
Céges, családi, baráti és egyéb rendezvényeit kellemes környezetben töltheti
el a Calypso étteremben
3530 Miskolc, Városház tér 7., Tel.: +36 46 324 616, www.calypsomiskolc.hu
Fapados Bisztró 9
Egyedi stílusú gyorsétterem Miskolc belvárosában, házias ízekkel.
3525 Miskolc, Széchenyi u. 61., Tel.: +36 20 2442 323, www.fapadosbisztro.eu
Kortyolda Étterem

10

Tokaji aszú és Hernád-völgyi maláta házasításából miskolci karsztvíz hozzáadásával született meg a Korty, mely a Szinva patak partján található étterem
egyik különlegessége és sok neves nemzetközi verseny díjnyertes itala.
3525 Miskolc, Széchenyi István út 26., Tel.: + 36 46 783-635, www.kortyolda.hu

Öreg Miskolcz Hotel és Étterem
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Ma Miskolc kedvelt üdülőhelye, több százezer turista látogatja egész évben,
a híres Barlangfürdő közelsége miatt is. A parkban és környékén hangulatos
hotelek, panziók, éttermek várják a vendégeket külföldről és belföldről egyaránt.Nyáresti koncertek családi programok kedvelt helyszíne.

Javasolt éttermek Miskolctapolcán
Kemencés Étterem
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Házias ízeiről híres étterem.
3519 Miskolc, Csabai u. 36., +36 46 562-215, www.tapolcafogado.hu

Fortuna Hotel

17

Bástya Wellness Hotel

18

Családias hangulatú rendezvényhelyszín, nyáron csodás, panorámás terasszal.
3519 Miskolc, Miskolctapolcai út 1., +36 46 422 100
www.bastyawellnesshotel.hu

Kellemes belvárosi étterem.
3525 Miskolc, Horváth Lajos u. 11., Tel.: +36 46 550 550, www.oregmiskolcz.hu

Drót Bisztró

13

Új színfolt a Miskolc belvárosi éttermek sorában. Menükkel, a la carte étlappal várja a kedves vendégeket , ahol hétvégenként zenés esteket tartanak.
3529 Miskolc, Csabai kapu 6-8., Tel.: +36 46 555 102, www.cityhotelmiskolc.hu
14

Miskolc Bolt és Miskolc Café

11

3530 Miskolc, Széchenyi u. 16., Tel.: +36 46 320 447, www.hellomiskolc.hu
A Tourinform irodával egy helyiség egyedi, Miskolcra és környékére jellemző
színvonalas ajándéktárgyak és gasztronómiai különlegességek. A Miskolc
Caféban kávékülönlegességek, házi jellegű sütemények várják kedves vendégeket.

„
A Dűlő abszolút te
ret adva a kistermelők
– egyúttal a térség –
javainak, azt a célt tűz
te ki maga elé, hogy a
magyar konyha alap
anyagaiban legyen meg
határozó karaktere a
világ gasztrokultúrájá
nak, ne poros receptjei
ben…”
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3530 Miskolc, Görgey u 10.
Tel.: +36 70 333 19 92
www.dulo.hu

Étlapunkon közel 80 féle sós és édes
palacsintás ételkülönlegesség
szerepel óriás méretben.
5

mellett, a ritkaságnak számító Anna mésztufa barlang felett lévő csodás
függőkertben sétálhatnak a vendégek. Itt tematikus teraszokat alakítottak
ki, emléket állítva a költészetnek, József Attilának vagy a híres természettudósnak, Herman Ottónak, de a zene, a virágok, a szobrászat és a vízesés
terasza is várja a sétálókat.
Az erdei vasúttal is megközelíthető Lillafüred, mely kiindulópontja hegyi gyalogos és kerékpáros túráknak.

Javasolt éttermek:

3530 Miskolc, Mélyvölgy u.
Tel.: +36 70 374 3671
info@palacsintahaz.hu
www.palacsintahaz.com

Ötcsillagos étel varázslatok,
speciális receptek,
melynél minden fogásnak van
valami köze a palacsintához.

A „Bükk gyöngyszeme” méltó elnevezése az ország egyik legszebb természeti adottságokkal rendelkező üdülőhelyének, Lillafürednek, mely a Bükk
keleti szélén, 350 méter magasságban a Hámori-tó mellett fekszik.
A másfél kilométer hosszú, kilenc méter mély Hámori-tavat elsőként egy
1319-ben kiállított oklevél említi, a neve ekkor még Feltó-halastó volt. A
jelenlegi tó a Garadna- és a Szinva-patak felduzzasztásával keletkezett;
megtervezése a 18-19. századi mérnöki tudomány egyik legkomolyabb teljesítménye volt. Kialakítását a Hámori Vasmű állandósuló vízhiánya tette
szükségessé. Mire 1813-ban Fazola Frigyes az új kohót üzembe helyezte
Újmassán, a duzzasztással is elkészültek. A tó vizét az alatta épült műhelyek
gépeinek meghajtására használták.
Lillafüred ékköve, a Palotaszálló 1927 és 1930 között Lux Kálmán tervei alapján épült neoreneszánsz stílusban. A szálloda olyan híres filmek színhelye,
mint a Meseautó vagy a Magyar vándor. Az ország legnagyobb vízesése

Családias hangulatú helyi étterem.
3519 Miskolc, Csabai u.2., + 36 46 432-345, www.fortuna-hotel.hu

étterem és Borklub Pince

1
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+36 30 760-38-11, www.barathegy.com

Creppy PalacsintaHáz

Herman Ottó Múzeum papszeri kiállító épülete 3
Egykor itt működött a város első iskolája. A múzeumot 1899-ben adták át.
Azóta az épület az állandó kiállítások mellett alkalmi tárlatoknak is helyet ad.
A Herman Ottó Múzeum (Görgey utcai) új kiállítása a Pannon-tenger
múzeum, melyben az ipolytarnóci 7 millió éves mocsáriciprus-leletek is megtekinthetők.
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Miskolc-Szilvásvölgy: Baráthegyi Majorság

Ez a vendéglátóhely egy igazi, autentikus századfordulós belga étterem hangulatát hivatott visszaadni.
3530 Miskolc, Görgey utca 42., Tel.: +36 46 432 320, www.belgianbeercafe.com

Aranykorona Hotel-Étterem és Sétáló Pince 3
Borkóstolók és családi rendezvények helyszíne.
3530 Miskolc, Kisavas Első sor 19-20.; +36 46 506-882; www.aranykorona.eu

Várkert Panzió

Családias étterem a Diósgyőri vár lábánál.
3535 Miskolc Tapolcarét u 2/a, +36 532 247, www.diosgyorivarkert.hu
A gazdaság széles választékát kínálja a különböző, kecsketejből készült tejtermékeknek, sajtok, sajtkrémek, gomolya, túró - január és február kivételével az év minden hónapján.
3535 Miskolc, Ibolya u. 41.

Café du Boucher

Avas-hegy – Avasi Bormúzeum

De mára a Diósgyőri vár régi pompájában várja a vendégeket, ahol a várkapun belépve az 1380-as évek hangulata fogadja az érdeklődőket és animátorok kísérik a vendégeket a vár zegzugaiban. Itt látható Közép-Európa
legnagyobb középkori lovagterme, az újjáépített kápolna csodás esküvők
helyszíne lehet.

Hotel Tókert Szálloda és Étterem
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A Hámori-tó partján, romantikus környezetben várja vendégeit az étterem,
csodálatos panorámával a Bükk lankáira.
3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 3., +36 46 531-203
www.hoteltokert.hu

A Bükki Borvidék ismert borásza saját termelésű, vegyszermentes,
azaz organikus szőlőből készít bort.
Pincéje a város szívében a történelmi Avas Kis-Avas részén található.
Borkóstoló, előre egyeztetett időpontban a megadott elérhetőségeken.
3530 Miskolc, Kis-Avas Arnóti sor 115.
Tel.: +36 70 365 9671, info@sandorzsolt.com, www.sandorzsolt.com

4

Hunguest Hotel Palota

23

Mesés környezetben, négycsillagos szolgáltatásokkal várja a kedves vendégeket a különleges festett ólomüveggel díszített Mátyás-terem, mely a Palotaszálló egyik ékköve.
3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 1., +36 46 331-411
www.hunguesthotels.hu

MISKOLC

Bor &
Gasztro

Kerékpáros térképpel

www.hellomiskolc.hu

TOURINFORM
3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.
+ 36 46 350 425
www.hellomiskolc.hu
miskolc@tourinform.hu
Információs pontjaink:
Lillafüredi Ökoturisztikai Központ
3517 Miskolc-Lillafüred,
Erzsébet sétány 2.
lillafured@hellomiskolc.hu
Barlangfürdő
3519 Miskolc, Pazár sétány 1.
miskolctapolca@hellomiskolc.hu
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Jelmagyarázat:
12 Öreg Miskolcz Hotel és Étterem

5 Bobpálya

13 Drót Bisztró

6 Kalandtúra-park

14 Café du Boucher Étterem

7 Barlangfürdő

15 Dimenzió Borászat Hetedhét Pince

8 Tapolcai Strandfürdő

16 Kemencés Étterem

9 Kemény Dénes Uszoda

17 Fortuna Hotel

10 Pannon Tenger Múzeum

18 Bástya Wellness Hotel

11 Tiszai Pályaudvar

19 Végállomás Bistorant

12 Selyemréti Strandfürdő

20 Várkert Panzió

13 Diósgyőri vár

21 Baráthegyi Majorság

14 Vadaspark

22 Hotel Tókert Szálloda és Étterem
23 Hunguest Hotel Palota
24 Ózon Panzió

Ózon Panzió
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Gasztro rendezvények a városban és
környékén:

3517 Miskolc - Lillafüred,
Erzsébet sétány 19.

• Görömbölyi Forralt bor és Tepertő Nap

Tel.: +
 36 46 532 594,
+36 70 325 0898
info@ozon-panzio.hu
www.ozon-panzio.hu

• Avasi Borangolás

(május)

• Fröccsfesztivál a Múzeumok éjszakáján

(június)

(január)

• Miskolci Kocsonyafarsang

Aki kulináris élményre vágyik
egy nemzetközi gasztronómiai
kalauz által is elismert
helyi étteremben, válassza
a Végállomás Bistorant
kínálatát.
www.vegallomasetterem.hu

(február)

• Gyógynövény napok Bükkszentkereszten

3534 Miskolc, Dorottya u. 1.
Tel.: +
 36 46 402 952,
+30 20 228 0366

(július)

• Lecsófesztivál

(augusztus)

• Avasi Gyöngyöző

(augusztus)

• Miskolci Sörfesztivál
• Gombanapok Bükkszentkereszten

(szeptember)
(október)

Európai Regionális
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