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Miskolc, a sokrétű város 

Hazánk északi részének legnagyobb városa 
számos fantasztikus látnivalót tartogat,  melyek 
között gyönyörű épületek és csodás természeti  
kincsek is megtalálhatóak. Legyen szó ro-
mantikáról,  történelmi látnivalókról vagy egy  
sétáról a természet lágy ölén, Miskolc gyönyö-
rű környezetében csodás felfedezések várják  
a kalandorokat,  megismerve közben a város
és környékének népszerű nevezetességeit.

fotó: Kupcsik Sarolta
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A belváros teljes hosszán végighúzódó, a XIX. század 
hangulatát idéző  Széchenyi István út a város „főutcája”, 
de a miskolciak leggyakrabban sétálóutcaként említik. 
Autó- és buszforgalma nincs, csak villamos közlekedik 
rajta. Itt található Miskolc  egyik legrégebbi lakó háza, 
a  Rákóczi-ház, melyben ma a  Miskolci Galéria  működik. 
Továbbhaladva elérkezünk az évente megrendezésre ke-
rülő  Miskolci Operafesztiválnak is otthont adó  Miskolci 
Nemzeti Színház  klasszicista épületéhez, mely 1857-ben 
épült. Megtekinthetjük a romantikus stílusú Városhá-
zát is, a Szent István szobrot és a híres Virágórát, mely  
a Szent István téren kapott helyet. Az Erzsébet tér is itt  
található, innen nyílik az Erzsébet Fürdő bejárata, vala-
mint itt alakították ki a földre épített szökőkútrendszert is. 
A belvárosi sétánk végső állomása a Népkert legyen, ahol 
a hangulatos sétányok mellett megnézhetjük az  Erzsébet 
királynő szobrot, a Vigadót és a jégcsarnokot is. Érdemes 
ellátogatni a Szinva teraszra is, ahol a Szinva patak csor-
dogálását nézve és hallgatva bárki feltöltődik, de a Hősök 
tere is kihagyhatatlan és jelképes látnivalója Miskolcnak.

Séta a belvárosban

fotó: Kupcsik Sarolta
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Az Avas-tetőn ál ló tv-torony 
és kilátó a város egyik jelképes 
épülete 1963-tól,  melyről csodás 
panoráma nyílik Miskolc városára. 
Közelében található az avasi góti-
kus református templom és a tőle 
nem messze ál ló harangtorony. 
A templom ékeként szolgálnak 
a  gótikus stílusú ablakok, valamint 
a rózsaablakok. A harangtorony 
érdekessége, hogy 1941 óta min-
den negyedórában megszólal 
a  harangjáték.

A város tetején 
- Avasi kilátó és templom

fotó: Kupcsik Sarolta

fotó: Hanak Tibor
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Múltidéző kalandozás

Miskolc Diósgyőr városrészében található a te-
lepülés vára,  mely a XIII.  századból maradt fenn. 
A vár felújításon esett át néhány éve,  a renovált 
középkori erődítmény kapuját 2014. augusztus 
30 -án nyitották meg a látogatók előtt.  A nyugati
szárny kivételével két szint magasságig újra 
felépítettek a várat.  A tornyok között három 
palotaszárnyat is újjáépítettek, amelyben helyet
kapott Közép-Európa legnagyobb lovagter-
me, egy várkápolna és a királynék lakóterme is. 
A várat főként nyáron érdemes meglátogatni, 
i lyenkor ugyanis gyakran rendeznek várjátéko-
kat,  lovagi tornákat,  de szabadtéri színdarabot 
is jó esél lyel láthatunk. A múltat idézik a város 
régi templomai is ,  köztük az ortodox temp-
lom Közép-Európa legnagyobb ikonosztázával. 
A mai Magyarország legnagyobb múltra visz-
szatekintő teátruma a Miskolci Nemzeti Szín-
ház,  a Herman Ottó Múzeum pedig az egyik 
leggazdagabb vidéki múzeum. De ha ez nem 
elég,  érdemes felkeresni a többi múzeumot is , 
hogy a színészet,  a vaskohászat,  a papírgyártás 
vagy a várostörténet múltját is megismerhessük!

fotó: Kupcsik Sarolta
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Miskolchoz tartozik az ország egyik legszebb természeti területe, 
ami nem más,  mint a Bükk ölelésében található Lil lafüred. 
Itt olyan természeti kincseket tekinthetnek meg a kirándu-
lók, mint a vízesést,  mely  hazánk kevés zuhatagainak egyike. 
Itt található a Függőkert,  mely egy támfalakkal tagolt teraszos 
sétányrendszer,  az Anna-mésztufabarlang és a térség legna-
gyobb cseppkőbarlangja,  a Szent István-barlang is.  A Hámori-tó 
a csodás kilátáson kívül csónakázási lehetőséget is nyújt.  
Hangulatos program az erdei kisvasúton megközelíteni a Bükk 
völgyeit.  A keskeny nyomtávú erdei vasútvonal az ország egyik 
legnagyobb vasúti viaduktján, két alagúton és a festői szép -
ségű Hámori-tó partja mentén vezet a pisztrángkeltetőjéről híres  
Garadnáig, érintve az ország legrégebbi,  máig működőképes ipari
műemlékét,  az újmassai Fazola-kohót. Az aktív szabadidőt ked-
velőknek érdemes ellátogatni ide, ami nyáron a kerékpározók és túrázók 
paradicsoma, a téli sportok szerelmeseit pedig a bánkúti sípályák várják.

A természet közelségében

fotó: Kupcsik Sarolta
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Az Avas hegy oldalában,  
a belváros közelében 800 bo -
rospince található, amelyeket 
jórészt a közeli  történelmi bor-
vidékeken termett szőlőkből 
készült borok töltenek meg. 
Görömböly városrészben han-
gulatos pincesoron, különleges 
kialakítású pincékben lehet 
bort kóstolni. 

Gasztronómiai élmények

Miskolc sok évszázados kereske-
dőváros,  ahol a régi ínyencsége-
ket,  a lacipecsenyét,  a miskolci  
perecet,  télen pedig a kocsonyát 
ma is  készítik.  Számos  gasztronó -
miához kapcsolódó rendezvényt 
tartanak a városban a tél  végi 
Kocsonya Farsangtól a májusi 
Avasi Borangolásig,  ahol az avasi
pincekultúra újjáéledésének is 
szemtanúi lehetnek a látogatók.

fotó: Bodnár Krisztina
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Miskolctapolca már a 13.  században is fontos 
szerepet töltött be a környék életében. Kez-
detben temetkezési hely volt,  a 14.  század 
második felétől pedig bencés szerzete-
seknek adott otthont a török dúlásig.  
Fürdőmúltja a XVIII. századra nyúlik vissza, 
amikor is már tudatosan használták és 
kezelték hideg és meleg vízkészletét.  
Hivatalosan 1934-ben nyilvánították  für-
dőhellyé  akkori nevén Görömbölytapolcát.  
Az új és modern  tavifürdő köré vendéglátó-
helyek, panziók, vil lák épültek,  megalapítva 
ezzel a későbbi  Miskolctapolca  magját. 
A  Miskolctapolca  Barlangfürdő  ma egy 
európai szinten is egyedülál ló,  négycsil-
lagos fürdőkomplexum, mely az egyik 
legnépszerűbb fürdőhely az országban 
és az egyik leghangulatosabb és legro-
mantikusabb hely a városban. A fürdő  
nagyon kedvelt mind a helyiek,  mind pedig 
a turisták körében, hiszen a barlangrend-
szerben és a szabadtéren elterülő fürdő az 
év minden szakában ideális választás,  legyen 
szó romantikus kikapcsolódásról,  nagycsa-
ládos üdülésről vagy éjszaki fürdőzésről.

Romantika a történelmi fontosságú 
Miskolctapolcán

fotó: Hanak Tibor
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Miskolc programjai 2016-ban:
Június 10-19.  Bartók Plusz Operafesztivál
Június 18.  1x3 néha 4 avagy egyszerháromnéhanégy
    – A Madách Színház vendégjátéka – Lovagi tornák tere
Június 24-25.   Fröccsfesztivál - Avasi pincesor
Június 24-26.  Regionális Díjugrató Verseny – Lovagi tornák tere
Június 25.  A Diósgyőri vár Titokzatos Éjszakája - Diósgyőri vár
Június 25.   Múzeumok Éjszakája
Június 30 - július 3. Magyar Nagydíj és Országos Díjugrató Verseny – Lovagi tornák tere
Július 16.  Ákos koncert – Lovagi tornák tere
Július 17.  Szent Hedvig ünnepe - Diósgyőri vár
Július 30-31.  Bajnokok viadala – lovagi torna – Lovagi tornák tere
Július 30-31.   Középkori forgatag - Diósgyőri vár
Július 30 – augusztus 4.  Egyetemi Tájékozódási Futó Világbajnokság - Miskolci Egyetem
Augusztus 11-14.  Factory Fesztivál – Factory Aréna
Augusztus 14.  Nemzeti Lovasszínház: János vitéz – Lovagi tornák tere
Augusztus 19.   Cseh Tamás Emlékkoncert neves szólistákkal – Lovagi tornák tere
Augusztus 22-26.  Miskolci Kamarazenei Nyár
Augusztus 26-28. Korosztályos Championatus Döntő – Lovagi tornák tere
Augusztus 27.  A Diósgyőri vár Titokzatos Éjszakája - Diósgyőri vár
Szeptember 1-4.   Miskolci Sörfesztivál – Népkert
Szeptember 7-11. Díjlovagló verseny – Lovagi tornák tere
Szeptember 9-18.  JamesonCinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál - Művészetek Háza
Szeptember 24.  Velencei békekötés ünnepe - Diósgyőri vár
Szeptember 24-25. Észak- és Kelet-Magyarországi Regionális Díjugrató Bajnokság – Lovagi tornák tere
Október 13-16.   Veczán Pál XXIII. Egyházzenei Kórustalálkozó

Ismétlődő programok
Minden hónap 1.  vasárnapja   Régiségvásár a sétáló utcán
Minden hónap 2.  szombatja   Belvárosi garantált tematikus séta (novemberig)
Minden hónap 3.  vasárnap   Miskolci termelői nap

Jelentősebb időszaki kiállítások
Június 25-ig    Kövesi István Titkos Gyűjteménye - Miskolci Galéria
Szeptember elejétől   Dinók Földjén - MezoZOOikum - Pannon-tenger Múzeum
December 10 – 2017. január 31.   XXIII.  Miskolci Téli  Tárlat – Miskolci Galéria
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A Bükk szívében, Miskolctapolcán, mintegy öt hektáros területen megvalósuló családi, 
szórakoztató- és élménypark egyedülál ló lehetőséget biztosít a kikapcsolódásra.

Avalon Park
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Az Avalon Parkban található HELL KART & Event Center Európa egyik legmodernebb elektromos 
gokart pályája, 32 db egyszemélyes és 3 db kétszemélyes különleges gokarttal. A fák között kialakított 
8-12 méter széles pálya mintegy 560 méteres száguldást kínál a technikai sportok szerelmeseinek, 
ráadásul mindezt 7 különböző pályavariációban. A gokartozás élményét a bukósisakokba épített 
hangszóró és a gokartokba 
integrált hanggenerátor teszi 
teljessé. A gokartokat 14 éves 
kor és 130 cm-es magasság 
felett és 150 kg-os testsúly 
alatt lehet igénybe venni.

Nyitva tartás: egész évben 
10:00 – 22:00

HELL Kart & Event Center
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Az egyedi maya dizájnnal 
ellátott 2500 négyzetméteres 
szabadtéri játszóparkban  
többszintes mászó és 
ugrálóelem, spirál csúszdák, 
kötélpiramisok, trambulin, 
lövöldöző aréna, 35 méter 
hosszú 2 pályás tubby slide, 
7 szintes póktorony és fákra 
épített őrtornyok gondoskod-
nak a változatos szórakozási  
lehetőségekről. A Maya 
Játszópark az évszaknak meg-
felelő gyermek rendezvények 
széles, színes választékával 
(Húsvét, Majális, Gyereknap, 
Halloween, Mikulás) várja 
 a látogatókat.

Nyitva tartás: tavasztól-őszig 
10.00-20.00

Maya Játszópark
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A klasszikus, igazi sörfesztiválok hangulatát idéző Sörkertben  
és a hozzá tartozó teraszon a legkiválóbb nemzetközi sörök  
mellett a kézműves sörök kínálatából is választhatnak a látogatók. 
Az italkínálathoz hagyományosan illeszkedő menü – hamburger, 
hot dog – mellett kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy grillezett 
fogásokkal és igazi különlegességekkel is várjuk a vendégeket.

Nyitva tartás: tavasztól-őszig 10.00-22.00

 Sörkert & Grill Garden
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Az Avalon Ristorante autentikus olasz ízei garantáltan elkápráz-
tatják a vendégeket. A gasztronómia szerelmesei így fatüzelésű 
kemencében készült pizzát, tiramisut, eredeti olasz rizottót, házi 
tésztákat, de különleges sonkákat és friss halakat is kóstolhatnak.  
A Ristorantéban egész évben színes programokkal és ismert 
fellépőkkel várjuk kedves vendégeinket, hogy a gasztronómiai 
élmények mellett még élvezetesebb legyen a nálunk töltött idő.

Nyitva tartás:
Vasárnap - Csütörtök: 12:00-24:00
Péntek - Szombat: 12:00-01:00

Avalon Ristorante
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Az Avalon Resort & SPA a Bükk ölelésében, a természet közelségében várja a kikapcsolódni vágyó 
vendégeket. Az Avalon Park hitvallása szerint a kényeztetés mindenkinek jár, legyen szó családokról, 
párokról, baráti társaságokról, vagy üzletemberekről.
A szobák és lakosztályok mindegyike romantikus kikapcsolódást és felfrissülést nyújt a pároknak, de igazi 
relaxálást biztosít üzletembereknek is egy fárasztó munkamegbeszélés után.
A családok és baráti társaságok számára ajánlott a különleges finn technológiával készült kétszintes 15 
HONKA exkluzív rönkház egyike, amelyben a földszinti és tetőtéri szobarész önállóan is megközelíthető 
és használható, de a teljes intimitást biztosítva igény szerint egyben is kivehető.

Avalon Resort & SPA
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Az Avalon Park kiváló választás 
konferenciák, céges és egyéb rendezvények 
helyszínéül. Három különböző méretű,  
a legmodernebb audiovizuális technikával 
felszerelt konferenciatermeket kínál, 
amelyek 60, 100 és 200 fő befogadására 
alkalmasak. Nemcsak esküvők, kulturális 
és tudományos rendezvények, hanem 
csapatépítő tréningek számára is ideális, 
egyedi helyszín. Speciális csomagokkal, 
ajánlatokkal és kikapcsolódási lehetőségekkel 
várja az Avalon Park!

Avalon Konferencia
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Vendégeink az e-scooter-
eket vagy e-bike-okat 
választva komolyabb 
felkészültség és fizikai 
erőnlét nélkül, szórakozva 
fedezhetik fel a parkot, 
Miskolctapolcát, vagy  
a káprázatos Bükk dom-
borulatait! Bármely 
korosztálynak ajánljuk ezt 
a szórakoztató, sportos, 
mégis könnyed programot. 
Túravezetőink segítségével 
ismerjék meg a környéket 
és passzív pihenésükbe 
csempésszenek aktív  
kikapcsolódást is!

E-bike és e-scooter túrák
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KAPCSOLAT

www.avalonpark.hu
www.avalonresort.hu

3519 Miskolctapolca, Iglói út 15.

Általános recepció: 0646/200-240
recepcio@avalonpark.hu

Szállodai recepció
0646/200-200

recepcio@avalonresort.hu

Szállodai értékesítés:
0646/200-241

sales@avalonresort.hu

Általános értékesítés:
0646/200-241

ertekesites@avalonpark.hu

Sörkert & Grill Garden
0646/200-242

HELL Kart & Event Center
Tel.: 0646/200-243

Maya Játszópark:
Tel.: 0646/200-244

Avalon Ristorante:
0646/200-245

info@avalonristorante.hu
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3519 Miskolctapolca,  Iglói út 15.
+36 46 200 240

info@avalonpark.hu


