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2017. július 14 – 21. 

 

A HÉT KIEMELT PROGRAMJAI 

Július 14-15. péntek, 

szombat 
Miskolci Dixie és Jazz Fesztivál Szinva terasz 

Július 15. szombat V. Történelmi lakoma 
Aranykorona Történelmi Hotel-

Étterem és Látványpince 

Július 16. vasárnap 
Miskolci Termelői Nap és Miska 

program 
Erzsébet tér 

Július 16-23. vasárnap-

vasárnap 

14. Egyetemi Kosárlabda Európa 

Bajnokság 

Generali Aréna, Egyetemi 

Körcsarnok 

Július 21. péntek 
Veréb Tamás Live Akusztik koncert 

borkóstolással 
Grál Pince, Miskolc-Görömböly 

   

KÍVÁNCSI A TOVÁBBI PROGRAMOKRA? LAPOZZON! 
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AMIT MI KÍNÁLUNK 

Az aktuális Termelői Nap július 16-án 9 órától a szülinapozás jegyében telik majd az Erzsébet téren, ahol az ünnepelt 
a 2 éves Termelői és a 4 éves Miskolc Bolt és Café lesz. A tortavágás mellett a Sebaj Színház bábelőadása tekinthető 
meg, értékes nyereményeket vihetnek haza a kvízjátékon, a zenéről pedig a Miskolci Dixieland Band gondoskodik. 

Vendégtelepülés: Hejőpapi.  

A következő Miska-kalandozás július 16-án várható, melyen a gyerekek MisKával, a városjáró mackóval Miskolc 
belvárosában barangolhatnak. Téma: Vizeskedjünk! Indulás a Miskolci Termelői Napon az Erzsébet térről a Miskolc 

Bolt standjától 10 órakor. Jelentkezni az info@hellomiskolc.hu email címen lehet július 14-én, 17:00 óráig.  

A belvárosi garantált városnézésünkre legközelebb augusztus 12-én kerül sor, melynek témája: A 180 éve született 

Bató Eszter nyomában. Indulás 10:00 órakor a belvárosi Tourinform irodából (Széchenyi utca 16. ).  

A Miskolc Boltban lehetősége van jegyet vásárolni a kazincbarcikai KolorCity Fesztivál koncertjeire, melyeket 
augusztus 1-től 20-ig tartanak; Szentpéteri Csilla & Band „Barlangkoncertjére”, amely augusztus 11-én lesz az 
Aggteleki-cseppkőbarlangban és az Alma együttes koncertjére, melyet a miskolci ITC székházba szerveztek 
augusztus 27-re. 

A Miskolc Caféban a lenyűgözően szép és finom Cukorpor Kézműves Desszerteket kóstolhatják meg.   
Szintén a Miskolc Caféban Eisele Gyula Álmodtam szépeket című kiállítását tekinthetik meg augusztus 17-ig a 
kávézó és a bolt nyitvatartási idejében.  

Ha elfelejtette lecserélni MiskolcPont kártyáját, amely még érvényes lett volna február 28 után is, 500 Ft-os kezelési 

költséget befizetve teheti ezt meg a Miskolci Tourinform irodában. 

 
Kellemes programválasztást kívánunk! 
 

CSALÁDI PROGRAMOK 

 

Július 15. szombat 

10:00-től az Miskolci Állategészségügyi Telepen 
ismét nyílt nap lesz, ahol a kutyasétáltatás mellett 
örökbe is fogadhatják az állatokat. 

11:15, 13:15, 15:15 órai kezdettel a Szittya 
lovasíjászok bemutatóját tekinthetik meg a 

Diósgyőri várban.  

Július 16. vasárnap 

09:00-től Szent Hedvig ünnepén lovagi 
bemutatókkal, tematikus tárlatvezetéssel 
tisztelegnek Nagy Lajos legkisebb leánya előtt a 
Diósgyőri várban. Délelőtt ingyenes „kápolna 

jegy” váltható a misére.  

 

https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-termeloi-nap
https://www.hellomiskolc.hu/MisKa-programok-gyerekeknek
https://www.hellomiskolc.hu/Tematikus-garantalt-varosnezesek-a-belvarosban
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolc-Bolt-es-Miskolc-Cafe
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolc-Bolt-es-Miskolc-Cafe
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolc-Bolt-es-Miskolc-Cafe
https://www.hellomiskolc.hu/Eisele-Gyula-Almodtam-szepeket-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Tourinform-Miskolc-hu-3208
https://www.hellomiskolc.hu/Nyilt-nap-a-Miskolci-Allategeszsegugyi-Telepen
https://www.hellomiskolc.hu/Szittya-lovasijaszok-harcaszati-bemutatoja
https://www.hellomiskolc.hu/Szittya-lovasijaszok-harcaszati-bemutatoja
https://www.hellomiskolc.hu/A-Diosgyori-var-titokzatos-ejszakaja-megelevenedik-Szent-Hedvig-legendaja
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
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KULTÚRA
Július 14. péntek 

19:00 órától Stand-Up Comedy-t rendeznek a 
Népkerti Sörözőben Fehér Zováttal és Gácsi 
Attilával. A belépés ingyenes. 

19:00 órától a Brighteyed Folks kellemes 
kamaramuzsikáját hallgathatják meg a Drót 
Bisztróban. 

 

 

Július 18. kedd 

19:00 órától Quizzone kvízestet rendeznek a zip’s 
brewhouse-ban. A játék ingyenes, nevezési díj 
nincs. 

Július 21. péntek 

19:00-től Veréb Tamás borkóstolóval egybekötött 
akusztikus koncertjén lazíthatnak a Grál Pincében. 
Jegyek korlátozott számban kaphatók! 

20:00-tól A padlás című előadást nézhetik meg az 
Akropolisz Szabadtéri Színpadon.

 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

Kerámiák és kisplasztikák címmel Nagy Mária és 
Olejnyik Erzsébet kiállítása a Diósgyőri Kézműves 
Alkotóházban megtekinthető július 24-ig, csütörtöktől 
vasárnapig 12-18 óráig. 

A Herman Ottó Múzeum Papszer utcai épületének új 
kiállításán a Volt egyszer egy stadionon a 2016-ban 
lebontott DVTK sporttelep megmaradt történeti 

emlékeit tekinthetik meg december 31-ig.  

A Pannon-tenger Múzeum új fotókiállítása: Berentés 
Ágnes: „A csend világa” – Az északkeleti Bükk 

barlangjai, mely július 23-ig nézhető meg.  

Csodálatos Játékvilág címmel kiállítás várja a 
látogatókat a Weidlich udvar 2. emeletén, ahol a 
vendégek több, mint 200 babát és gyűjtői sakktáblákat 
csodálhatnak meg. Nyitvatartás: péntek és szombat 

10:00-19:00.  

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Fügedi 
Márta Népművészeti Egyesület kiállítása a Miskolci 
Felsővárosi Református Templomban látható A 
reformáció történelmi és kulturális öröksége az élő 
népművészetben címmel, mely július 30-ig, 

csütörtöktől vasárnapig minden nap 11:00-től 17:00 
óráig lesz látogatható. 

Augusztus 17-ig látogatható a Miskolc Café-ban Eisele 
Gyula Álmodtam szépeket című kiállítása. 

Augusztus 28-ig nézhetik meg a 2017-es Miskolci 
Grafikai Triennálé kiállításait a Miskolci Galéria – 

GASZTRONÓMIAI 

AJÁNLATUNK 

Július 15-én 18:30-tól az V. Történelmi lakomán 
megelevenedik a reneszánsz gasztronómia az 
Aranykorona Történelmi Hotel-Étterem és 
Látványpincében. 

Júliusban tematikus napok a Lillafüredi 
Pisztrángtelep Halsütödéjében: csütörtökön-
ként grill csütörtök, szombatonként salátás 
szombat, vasárnaponként filés vasárnap. 

 

https://www.hellomiskolc.hu/Stand-Up-Comedy-a-Nepkerti-Sorozoben
https://www.hellomiskolc.hu/Brighteyed-Folks-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/zips-brewhouse-Quizzone-kvizest
https://www.hellomiskolc.hu/Vereb-Tamas-akusztikus-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/A-Padlas-Musical-az-Akropolisz-Szabadteri-Szinpadon
https://www.hellomiskolc.hu/Keramiak-kisplasztikak-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Volt-egyszer-egy-stadion
https://www.hellomiskolc.hu/A-csend-vilaga-az-eszakkeleti-Bukk-barlangjai
https://www.hellomiskolc.hu/A-csend-vilaga-az-eszakkeleti-Bukk-barlangjai
https://www.hellomiskolc.hu/Csodalatos-jatekvilag-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/A-reformacio-tortenelmi-es-kulturalis-oroksege-az-elo-nepmuveszetben
https://www.hellomiskolc.hu/A-reformacio-tortenelmi-es-kulturalis-oroksege-az-elo-nepmuveszetben
https://www.hellomiskolc.hu/A-reformacio-tortenelmi-es-kulturalis-oroksege-az-elo-nepmuveszetben
https://www.hellomiskolc.hu/Eisele-Gyula-Almodtam-szepeket-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/Eisele-Gyula-Almodtam-szepeket-kiallitas
https://www.hellomiskolc.hu/GrafiTri-XXVI.-Miskolci-Grafikai-Triennale
https://www.hellomiskolc.hu/GrafiTri-XXVI.-Miskolci-Grafikai-Triennale
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
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Rákóczi-házban: a Triennálé szabadbeadásos 
törzsanyagát és Födő Gábor nagydíjas, önálló 
kiállítását. A Petró-házban a A grafika funkcióváltozásai 
VIII, a Feledy-házban pedig A Miskolci Grafikai Biennále 
első évtizede című kiállítások lettek berendezve. 

 

A Teátrum Pincehely Galéria augusztus 27-ig a Fügedi 
Márta Népművészeti Egyesület tárlatának ad otthont. 

KÖNNYŰZENE, TÁNC, BULI 
Július 14 és 15-én tartják a Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált a Szinva teraszon. Mindkét napon 19 órától három-három 

együttes szórakoztatja a vendégeket. Pénteken fellép: a D.T. Band, a Hot Club of Hungary, a Dixie Chicks Dixieland 

Band. Szombaton fellép: a Bohém Ragtime Band, a Pilsner Jazz Band és a Miskolc Dixieland Band. 

Július 14. péntek 

15:00 órától „Az örömdal-kör másik arca” címmel a 
Miskolci Örömdal-kör zenés műsorán vehetnek 
részt a Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. 

19:00-től Indul a mandula… zenés táncos est lesz a 
Vörösmarty Művelődési Házban. 

20:00-tól a Helynekem színpadán a Bíborszél. 

21:00-től a Grizzly Music Pubban az Éva Presszó. 

21:00 órától a Grund-ban a lemezjátszók mögött 
Newik. A belépés éjfélig ingyenes. 

22:00-től DJ Nara és Totpeti rendez egy fergeteges 
bulit a Stamp Clubban. 

Július 15. szombat 

20:00-tól az Avalon Ristorante fellépője Mogyorósi 
Adrienn. 

21:00 órától a Revival ad koncertet a Grizzly Music 
Pubban. 

22:00-től a Grund Dream House-zá alakul. A 
lemezjátszók mögött: Bricklake, Kempy és Aaron 
Sole. 

Július 21. 

18:00-tól a Despacito Reggaeton Workshopon 
vehetnek részt, ahol az ismert slágerre 
sajátíthatják el a latin-amerikai és a kubai fiatalok 
alapmozgásait az Andrássy Inkubátorházban. 

19:00-től a Róka Lánya formáció Kapcsolat című 
zenés előadást rendezik meg az Avasi Közösségi 
Kávézóban. Énekel: Pletenyik Dóra, gitározik: 
Fehér Sándor. 

22:00-től Video Disco hétvége lesz a Helynekemben.

TESTI, LELKI EGÉSZSÉG 
 

Júliusban a következő napokon várják szaunaszeánszokkal a lazítani vágyókat a Miskolctapolca 

Barlangfürdőben****: 07.14, 07.15, 07.16, 07.21, 07.22, 07.23, 07.28, 07.29, 07.30. Minden szaunaszeánsz napon 

15:00 órától citrusos illatú, sós kencés szaunaszeánszot tartanak. 16:00 órától a fűszeres illatú, mézes kencés 

szaunaszeánszok kezdődnek. A szaunák helyszíne: a 30 fős finn szauna. 

https://www.hellomiskolc.hu/Fugedi-Marta-Nepmuveszeti-Egyesulet-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Fugedi-Marta-Nepmuveszeti-Egyesulet-kiallitasa
https://www.hellomiskolc.hu/Miskolci-Dixie-es-Jazz-Fesztival
https://www.hellomiskolc.hu/Az-Oromdal-kor-masik-arca-zenei-musor
https://www.hellomiskolc.hu/Indul-a-mandula...-zenes-tancos-est
https://www.hellomiskolc.hu/Biborszel-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Bulik-a-Grundon
https://www.hellomiskolc.hu/Bulik-a-Grundon
https://www.hellomiskolc.hu/DJ-Nara-Totpeti-a-Stamp-Clubban
https://www.hellomiskolc.hu/Mogyorosi-Adrienn-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Mogyorosi-Adrienn-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Grizzly-koncert
https://www.hellomiskolc.hu/Bulik-a-Grundon
https://www.facebook.com/BricklakeOfficial/
https://www.facebook.com/kempyhungary/
https://www.facebook.com/AaronSoleHUN/
https://www.facebook.com/AaronSoleHUN/
https://www.hellomiskolc.hu/Despacito-Koreo-Reggaeton-Workshop-Miskolc
https://www.hellomiskolc.hu/Roka-Lanya-Kapcsolat
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaszeanszok-a-Barlangfurdoben
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu
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Július 14. péntek 

17:00-től stresszoldó-jeges szaunaprogram a Mis-
kolctapolcai Strand magma szaunájában.  

19:00-től levendulás-mézes szaunaprogram a Mis-
kolctapolcai Strand gőzkabinjában. 

Július 15. szombat 

20:00-tól a szokásos Éjszakai fürdőzésen lazíthatnak a 
Mikolctapolca Barlangfürdőben****, melyet 
zenés programokkal színesítenek. 

Július 16. vasárnap 

17:00-től ánizsos-sós szaunaprogram a Miskolc-
tapolcai Strand magma szaunájában. 

19:00-től rozmaringos-jeges szaunaprogram a 
Miskolctapolcai Strand gőzkabinjában. 

Július 17. hétfő 

17:00-től sörös-jeges szaunaprogram a Miskolc-
tapolcai Strand magma szaunájában.  

19:00-től sörös-mézes szaunaprogram a Miskolc-
tapolcai Strand gőzkabinjában. 

Július 19. szerda 

17:00-től kubebás-sós szaunaprogram a Miskolc-
tapolcai Strand magma szaunájában.  

19:00-től mentás-jeges szaunaprogram a Miskolc-
tapolcai Strand gőzkabinjában. 

Július 21. péntek 

17:00-től római kamillás szaunaprogram a Miskolc-
tapolcai Strand magma szaunájában.  

19:00-től ánizsos-tengeri sós szaunaprogram a Mis-
kolctapolcai Strand gőzkabinjában

 

SPORT 
 

Július 12 és 15 között a II. Országos Cápa Bajnokságon szurkolhatnak a gyerekeknek a Kemény Dénes Városi 
Sportuszodában. 

Július 16 és 23-között rendezik meg a 14. Egyetemi Kosárlabda Európa Bajnokságot, ahol az európai 
egyetemek legjobb férfi és női csapatai mérkőznek meg egymással a Generali Arénában és az Egyetemi 

SZOMSZÉD KERTJE 

Július 15-16-án a IV. Mezőzombori Csülök 

Fesztivál idén futóversennyel, vásári 

mulatságokkal, egy igazán belevaló csülök-

főzőversennyel és fantasztikus koncertekkel, 

szórakoztató programokkal várja az 

érdeklődőket. Fellép többek között a Neoton 

Família. 

Július 15-16. Ostromhétvégét rendeznek 

Sárospatakon a Rákóczi várban, ahol hadi 

bemutatókkal, ostromjelenettel és 

gyermekfoglalkozásokkal készülnek. 

Július 15-én gönci barack vásár lesz Boldogkő 

váránál, ahol közvetlenül a termelőktől 

vásárolhatnak. Hogy a gyerekek se 

unatkozzanak, Ludas Matyi vásári komédiája, 

lekvárfőzés és gyereksarok várja őket, az 

ínyencek pálinkát is találnak majd, a hangulatról 

pedig a Mintha zenekar fog gondoskodni. 

Július 15. és 23. között a 19. Tiszaújvárosi 

Triatlon Nagyhéten a rengeteg verseny mellett 

lesz hajós találkozó, gyermekprogramok, 

kézműves-ház és sok-sok koncert is. 

https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Ejszakai-furdozes-a-Barlangfurdoben
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Szaunaprogramok
https://www.hellomiskolc.hu/Europai-Egyetemek-Kosarlabda-Bajnoksaga
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Körcsarnokban. A bajnokság hivatalos nyitórendezvénye, a B33 Torna július 16-án 10.00-től kezdődik a Szent 
István téren, melyre csapatok jelentkezését várják előzetesen június 14-ig. A keverőpult mögött DJ O’Neal. 

Július 18 és 24 között a Summer Euc17 - Extrém Egykerekű Bajnokságon a sportág legprofibb versenyzői lepik 
el a Factory Arénát. A verseny apropóján a mászócsarnok és a skate park július 16-24-ig zárva tart. 

 

IDEGENVEZETÉS 
 
Általános idegenvezetés különböző nyelveken, tematikus városnézések és bükki túrák magyar nyelven. 
A miskolci turisztikai szervezet városnéző sétái és bükki túrái egész évben megrendelhetők az 

info@hellomiskolc.hu email címen.  
A 2017. július 10-től érvényes, idegenvezetésre vonatkozó új árak a következő linken tekinthetők meg: 
https://www.hellomiskolc.hu/Varosnezo-setak  

HASZNOS INFORMÁCIÓK 
 

 Július 15-16-án az extrém kalandok hétvégéjén a Lillafüredi Sport. és Kalandparkban 
kedvezményekkel készülnek: a zipline, segway és monster bike túra igénybe vétele mellett az 
ejtőgépet ingyenesen próbálhatják ki a vendégek. 

 Segítsen elnevezni a Lillafüredi Sport és Kalandpark kabalaállatát, a hiúzt! Ehhez csak bele kell 
dobni a nevet egy papírra felírva, névvel ellátva a kalandpark pénztáránál kihelyezett dobozba. A 
nevet augusztus 1-jén, a kalandpark Facebook-oldalán 16 órakor hirdetik ki. Júliusban 
vasárnaponként 15 és 17 óra között találkozhatnak is a hiúzzal személyesen! 

 Újdonság a lillafüredi kisvasúton! Július 1-től járnak a "Pacsirta járatok" Lillafüredre. Ez azt jelenti, 
hogy az első kisvasúti járat 8:40-kor indul Majláth állomásról Lillafüredre. A vonat innen 9:25-kor 

indul vissza a miskolci Dorottya utcai állomásra, ahová 9:58-ra érkezik meg.  

 Kipróbálhatják magukat a Hell Kart amatőr gokart bajnokságon! Minden versenyen pontok járnak 
a helyezések után. A cél, minél több pont gyűjtése a hat alkalom ideje alatt. A 3. verseny: július 14-
én lesz. 

 Idén is van lehetőség a Gokart jogsi megszerzésére a 14 éven aluliaknak a Hell Kart & Event 
Centerben, az Avalon Parkban. A sikeresen vizsgázókra nem fog vonatkozni az a szabály, hogy a 
14 éven aluli gyermekek egyszemélyes gokartot nem vezethetnek. 

 2017. július 26 és 29 között a Miskolctapolcai Bobpálya születésnapja alkalmából minden 10 éves 
vendég korlátlan bobozásra jogosult fényképes igazolvány felmutatásával. 

 Ha valaki együtt vásárol Miskolc Pass Classic-ot a Hungary Card Basic változattal, akkor 6000 Ft 
helyett csak 3000 Ft-ot fizet érte. 
 

https://www.hellomiskolc.hu/EUC17-Summer
https://www.hellomiskolc.hu/Varosnezo-setak
mailto:info@hellomiskolc.hu
https://www.hellomiskolc.hu/Varosnezo-setak
http://minimiskolc.hu/event/gokart-trening-gyerekeknek/?instance_id=161
https://www.hellomiskolc.hu/Avalon-Park
https://www.miskolcpass.com/hu
https://www.miskolcpass.com/hu


7   Töltse le a GUIDE@HAND Miskolc ingyenes mobilalkalmazást! 
 
 
 

 
Szavazzon a Selyemréti Strandfürdőre augusztus 31-ig, hogy elnyerje az Év Feltörekvő 
Fürdője címet 2017-ben! A szavazók között értékes nyereményeket sorsolnak ki. Szavazni a 
következő linken tudnak: https://azevfurdoje.hu/szavazok/selyemreti-strandfurdo-240 

 

Fedezze fel Miskolcot a kényelem és megtakarítás párosával! A Miskolc Pass 24, 48, 72 és 120 órás 
turisztikai kártyával! Online vásárlás esetén most akár 20% kedvezménnyel hozzájuthat! 

Ismerje meg a Miskolc Pass Gyerekkártyát, melyet a felnőtt Miskolc Pass turisztikai kártya mellé 
vásárolhat meg, így az egész család kedvezményesen nyaralhat!  

A Miskolc Pass logóval ellátott rendezvények és látnivalók a kártya 
felmutatásával ingyenesen vagy kedvezményesen látogathatók.  

 

Már most írja be! Programok a következő 

hetekben Miskolcon és környékén:  

Július 22. | Különvonat Mahócára a lillafüredi 
kisvasúttal 

Július 29 - 30. | Középkori Forgatag a Diósgyőri 
várban 

Augusztus 5. | Lecsó- és Pecsenyefesztivál a Majális 
parkban 

Augusztus 17 - 19. | Diósgyőri Díjugrató Fesztivál a 
Lovagi tornák terén 

Augusztus 27. | az Alma együttes koncertje az ITC 
Székházban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A heti hírlevél szerkesztői:  

Tóth-Bodnár Krisztina, Széles Andrea, Kupcsik 

Sarolta, Tóth Emese.  

A programajánlót a szervezőktől származó 

információk alapján állítottuk össze. Az esetleges 

változásokért nem tudunk felelősséget vállalni.  

Lapzárta: 2017. július 13. 16:00 

https://azevfurdoje.hu/szavazok/selyemreti-strandfurdo-240
https://www.miskolcpass.com/
https://www.miskolcpass.com/hu/online-vasarlas
https://www.miskolcpass.com/
https://www.miskolcpass.com/hu

