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Miskolc különlegessége négy különböző 
hangulatú városrészében rejlik. Miskolc- 
Diósgyőr várkastélya a középkort idézi 
elénk, míg a mediterrán hangulatú  
Miskolctapolcán a fürdőkultúra rejtelme-
iben merülhetünk el. Miskolc-Lillafüred  
az ezerarcú természet szépségeit rejti,  
a belváros pedig a kultúra és a gasztronómia  
élményeivel csalogat.

Miskolc a válasz, ha kicsik és nagyok számára 
is élvezetes családi programot keresnek,  
ha minőségi időt szeretnének együtt tölteni 
párjukkal, ha gyönyörködnének a természet  
szépségeiben és a történelmi örökségek-
ben vagy új ízeket próbálnának ki. 

Érdemes Miskolcra több napra érkezni 
és minden évszakban visszalátogatni! 
A tűsarkú mellé pedig bakancsot is cso-
magolni, és megnézni, megkóstolni, leülni, 
felmászni, megtapsolni, lefényképezni 
és megélni mindazt, amit Miskolc kínál!

EGY VÁROS, NÉGY HANGULAT
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BELVÁROS
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A belváros a nyüzsgő kulturális élet színte-
re, ahol mindig történik valami.

Miskolc belvárosát hangulatos utcák, 
szökőkutas terek, építészeti örökségek, 
gyönyörű templomok és kellemes vendég-
látóhelyek színesítik. 

A város kulturális életének egyik kiemel-
kedő szereplője a közel 200 éves Miskolci 
Nemzeti Színház, ami a mai Magyarország 
területén épült első, magyar nyelven játszó 
kőszínház volt. A teátrum deszkáin orszá-
gos hírnevű darabok, neves rendezői kezek 
nyomán kelnek életre és szórakoztatják  
a nagyérdeműt. A színház szomszédságá-
ban a Művészetek Háza nemcsak a magas 
művészet iránt érdeklődőknek, hanem  
a könnyedebb műfajok és akadémikus 
előadások kedvelőinek is kínál szórakozá-
si lehetőséget. A komolyzene szerelmesei 
pedig a főtér közelében fekvő Zenepalotá-
ban találhatnak ínyenc zenei csemegére. 
A képzőművészetért rajongók kíváncsi-
ságát nemcsak a magyar képzőművészet 

történetéről átfogó képet adó Herman 
Ottó Múzeum képtára elégíti ki, hanem  
a kortárs alkotásokat bemutató „műhely”,  
a Miskolci Galéria is.

Miskolc belvárosának egyik, fiatalok által  
is kedvelt része az esténként jókedvtől és 
kellemes zenétől morajló Szinva terasz, 
amely nemcsak a „Miskolci lányok”, hanem 
a baráti társaságok kikapcsolódásának  
is helyszíne. A Szinva partján elterülő me-
diterrán hangulatú teraszos tér a barátság  
és a szerelem színtere, amelynek bizo-
nyítéka a fogadalmi lakatokkal ékesített  
Szerelmesek hídja is.
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Bármelyik irányból érkeznek Miskolcra, már 
messziről látszódik a 234 méter magas 
Avas hegy, amely a történelmi belváros fölé 
emelkedve emblematikus jelképe a város-
nak. A hegy magas fái között igazi ékesség 
a gótikus stílusú Avasi református templom, 
amelynek harangtornya negyedóránként 
felcsendülő dallamokkal jelzi az idő múl-
ását. Az Avas tetejére vezető ösvényeken 

sétálva aztán egy különleges világ  
tárul fel, itt ugyanis, Európában egyedülálló 
módon több mint 900 borospince található 
egymás fölött emelkedő sorokban. A kitartó 
„hegymenet” jutalma az Avasi kilátó, ami-
nek 72 méteres tévétornyából fantasztikus  
panoráma nyílik a városra, tiszta időben  
még a Zempléni-hegységet és a tokaji  
Kopasz-hegyet is látni lehet.

A város legnagyobb összefüggő zöld terü-
lettel rendelkező parkja a Népkert, amely-
nek hatalmas fái alatt modern játszótér, 
szabadtéri edzőpark és hangulatos sé-
tányok várják a szabadban kikapcsolódni 
vágyókat. A könnyed séta közben felfris-
sülhetnek a Népkerti Vigadó és Söröző hűs 
teraszán elfogyasztott finomságoktól, majd 
folytatva a sétát a Miskolc Városi Szaba-
didőközpontban csatlakozhatnak egy-egy 
kosárlabda vagy jégkorong mérkőzés szur-
kolótáborához, vagy korcsolyát húzva ledol-
gozhatják az elfogyasztott ebédet.

A Népkerttel szemközti oldalon található  
a Pannon-tenger Múzeum, ahol az ősfák  
kutatásának története mellett a kor  
növény- és állatvilágát fedezhetik fel  
a látogatók játékos, interaktív formában.
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MISKOLCTAPOLCA
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A mediterrán hangulatú Miskolctapolca  
a különleges fürdőélmények, a pihenés  
és feltöltődés ígéretével kecsegtet  
egész évben.

Miskolc egyedülálló attrakciója a Miskolc- 
tapolca Barlangfürdő, mely európai viszony-
latban is páratlan természeti adottságokkal 
rendelkezik. A barlangjáratokat évezre-
dek alatt vájta ki a természetes karsztvíz  
a kemény mészkősziklákból. Felejthetet-
len élmény a természet fedett uszodájában,  
a hegy mélyéről fakadó kellemes  
hőmérsékletű termálvízben fürödni,  
élvezni a tiszta, minden szennyeződéstől  
mentes levegőt.

A fürdőélményt a Green City elvek men-
tén akkreditált Miskolctapolcai Strand 
teszi teljessé, ahol a kültéri medencék és  
izgalmas vízilabda mérkőzések mellett 
a fitness és wellness szolgáltatásoké  
a főszerep.

Miskolctapolca védett ősparkja minden  
évszakban sétára csábít. A tónál hattyúkat 
és vadkacsákat etethetnek, csónakáz-
hatnak és akár kíváncsi mókusokkal  
is találkozhatnak.

A Barlangfürdő előtti téren látható szak-
rális emlék az egykori tapolcai bencés 
apátság 12. században épült temploma.  
Ez a rotundalehetett az itteni település  
plébániatemploma, a középkori Miskolc  
legkorábbi épülete.

A gyerekek kedvence az erdőszéli játszótér 
mókás csúszdáival, mászókáival. A bátor, 
adrenalinra vágyó családoknak érdemes  
a kalandtúraparkot is kipróbálni, vagy  
szerezni egy jó élményt és egy garantált 
fotót a fák között kialakított bobpályán. 

Miskolctapolca szomszédságában  
található városrész Miskolc-Görömböly.  
A kedvelt kertváros dimbes-dombos utcá-
in történelmi pincesorok emlékeztetnek  
az egykor virágzó, helyi bortermelésre.  
A több sorosan, teraszosan elhelyez-
kedő, jellegzetes pincék rendezvények  
otthonául is szolgálnak, melyek közül  
a legnépszerűbb a Görömbölyi Forralt Bor 
és Tepertő Fesztivál.
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MISKOLC - DIÓSGYŐR
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Miskolc-Diósgyőr a középkor hangulatát 
idéző történelmi városrész.

A Vár utca gyönyörű gesztenyefái alatt 
végigsétálva érjük el a Diósgyőri várat,  
„a királynék várát”, Miskolc kiemelkedő  
turisztikai attrakcióját. Sokak emléke-
zetében élhet még a várromok emléke,  
a vár azonban nagyszabású rekonstrukci-
ón esett át, és egészen új élményeket kínál  
a látogatók számára. A várlátogatás 
során nem csupán a felújított termek  
szépségében gyönyörködhetnek, hanem 
jelmezes animátorok, történelmi játé- 
kok, hagyományőrző programok és modern 
eszközök is segítik az időutazást Nagy Lajos 
király korába.

A közeljövőben visszaépül a középkori  
várkastély teljes hiteles mása, a délnyugati 
csonkatoronnyal, az egykori vizesárokkal 
és a hidakkal.

A vár mellett megépített Lovagi Tornák Tere 
hagyományőrző lovas programok, lovas 
sportrendezvények, koncertek, vásárok, 
szabadtéri színházi előadások és közösségi 
események színhelyéül szolgál.

Miskolc-Diósgyőr másik emblematikus jel-
képe a megújult stadion, ahol izgalmas tor-
nák és versenyek várják a sportrajongókat. 

A városrészben járva érdemes ellátogatni  
a Diósgyőri Papírgyár Papíripari Múzeumába 
is, ahol meglepő érdekességeket tudhatnak 
meg a papírkészítés fortélyairól, és kipró-
bálhatják, hogyan is készül a papír.



MISKOLC - LILLAFÜRED



2120

Miskolc-Lillafüred természeti csodáival  
a vadregényes bükki táj gyöngyszeme.

A klimatikus gyógyhely minősítésű Lilla- 
füred ablakot nyit a Bükkre, az ország  
tüdejére, ami egész évben feledhetetlen 
élményeket nyújt a kirándulóknak. 
A festői környezetben található Miskolc- 
Lillafüredre minden évszakban érdemes 
visszatérni. Gyönyörű vízesés, kalandos 
tanösvények, erdei kisvonat, csónakázás  
és barlangászás biztosítja a páros, baráti 
vagy családi kikapcsolódást az ide érke-
zők számára. A mesés „Lilla” azonban nem 
csupán egy klimatikus üdülőhely és kirán-
dulóközpont, hanem sok-sok lánykérés  
romantikus helyszíne is.

A szépséges táj József Attilát is megihlet-
te: ismert költeménye, az Óda itt született.  
Ennek állít emléket a Palotaszálló függő-
kertjében a költő teljes alakos szobra.

A fák közül kiemelkedő, közel 100 éves,  
reneszánsz várkastélyokat idéző Palota-
szálló csodálatos kilátással és exkluzív 
szolgáltatásokkal várja vendégeit az év 
minden időszakában. Érdekessége, hogy itt 
forgatták az 1934-ben bemutatott, nagy 
sikerű Meseautó című filmet.

A szálló mellett látható a mesés hangulatú 
Hámori-tó, melynek felszínén gyakran  
csónakáznak szerelmespárok, de vitorlás-
versenyek helyszínéül is szolgál.

Lillafüred másik látványossága a Függő-
kerten keresztül megközelíthető Szinva 
patak zuhataga, mely Magyarország egyik 
legnagyobb vízesése. A téli időszakban  
a hótakaróval borított erdő szépsége 
mellett a jéggé fagyott vízesés rendkívüli  
látvánnyal kápráztatja el a látogatókat.
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A vízesés aljánál található az Anna-barlang, 
mely igazi világritkaság, hiszen mésztufá-
ban jött létre, nem pedig kemény, tengeri 
eredetű mészkőben. A Szinva-patak által 
több ezer éve szállított mész különleges 
mésztufa-alakzatokat formált, többek 
között növényekre kövült csipkéket is.  
Az egész világon mindössze hat hozzá  
hasonló mésztufa-barlang létezik. 

Ha a Garadna-völgybe kirándulnak, semmi-
képp se mulasszák el a pisztrángtelepet, 
hiszen ilyen sebes pisztráng génbankot 
máshol nem találnak Magyarországon.  
Érdemes betérni az Erdei Halsütödébe, 
ahol friss, egyedi fűszerezéssel készült sült 
pisztráng kerül a tányérjukra. 

A Lillafüredi Libegő kötélpályás felvonója 
igazi adrenalinbomba azoknak, akiket nem 
tart vissza a tériszony. Az erdő fái felett ki-
épített út izgalmai után páratlan panoráma 
tárul az utazók elé.
A Bükkhöz és Miskolchoz kötődik a polihisz-
tor Herman Ottó neve is, akinek egykori lil-
lafüredi nyaralója, a Herman Ottó Emlékház 
színes múzeumpedagógiai programokkal 
várja az érdeklődőket. 
A Garadna-patak völgyében magasodik  
a Fazola Henrik nevéhez köthető Fazola- 
kohó vagy más néven őskohó, amihez csak 
három hasonló ipari emlék található Euró-
pában. A kohó mellett áll a Massa Múzeum 
és a műemlék vasverő, mely betekintést 
nyújt a korabeli vasfeldolgozás rejtelmeibe.

A gyermekek abszolút kedvence az ország 
egyik legszebb területén, a Bükk hegység 
fái között zakatoló kisvonat, mely egész  
évben közlekedik. Tavasztól őszig hangu-
latos, nyitott vagonokban, telente pedig 
kályhával fűtött, zárt kocsikban utaz- 
hatnak. A kisvonat és a lillafüredi állomá-
sépület környezete november végétől  
december közepéig igazi mesevilággá  
változik, ilyenkor ugyanis a Mikulásvonat 
szállítja lelkes kis utasait.

A Csanyik-völgy látványossága a Miskolci 
Állatkert és Kultúrpark, amely közel 120 
állatfajnak ad otthont, minden földrész 
állatvilágából megtekinthetők jellegzetes 
példányok. Az állatkert a zoo-napközitől  
a látványetetésig számtalan érdekes és 
szórakoztató programot kínál. 



TEMPLOMOK ÉS EGYHÁZI ÉRTÉKEK
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A városban található különböző felekeze-
tekhez tartozó templomok nem csupán 
szakrális, hanem építészeti szempontból 
is jelentős értéket képviselnek.

Avasi református műemléktemplom
Miskolc műemlékei között gyöngyszemként 
pompázik az ősi templom, mellette az 1557-
ben épült harangtorony. A templom orgo-
náját, a híres Angster-orgonát évről évre 
megszólaltatják neves hazai és külföldi  
orgonaművészek. A gótikus templom  
szomszédságában található Miskolc  
legrégebbi temetője, itt nyugszik Szemere  
Bertalan és a Latabár-dinasztia több tagja. 
Papszer utca 14.       1, 2         21, 21B

Deszkatemplom
A lenyűgöző faragásokkal díszített reformá-
tus templom a város híres kereskedőjének 
hagyatékából épült fel. Az erdélyi építé- 
szeti jegyeket őrző épület 1997-ben leégett,  
az országos összefogásnak köszönhetően 
azonban sikerült újjáépíteni.
Petőfi tér         1, 12, 14, 34, 54

Kakas-templom 
A Belvárosi református templom vagy nép-
szerű nevén Kakas-templom különleges-
sége az Eszter-harang, a város és a megye 
legnagyobb harangja, mely közel 30 mázsát 
nyom. 
Kossuth utca 17.       1, 2        11, 12, 14, 34, 35

Mindszenti templom
A barokk idők tekintélyes alkotása a Szent 
Péter és Pál apostolok tiszteletére emelt, 
eklektikus tornyokkal díszített, egyhajós 
templom, amely nemrégiben megújult  
formában várja vendégeit.
Mindszent tér 2.         2, 12, 14, 20, 34, 35

Ortodox templom
A belső tér híres alkotása az ötszintes, 16 
méter magas, 84 képből álló ikonosztáz.  
Az épület Közép-Európa egyik legnagyobb 
görögkeleti temploma.
Deák tér 7.         11, 12, 14, 22, 28, 34, 35
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Minorita templom
A Nagyboldogasszony minorita plébánia-
templom a Hősök tere meghatározó épít-
ménye. Bal oldalán áll az egykori minorita 
rendház, ma Kelemen Didák Fiúkollégium, 
jobb oldalán a Földes Ferenc Gimnázium.
Kelemen Didák u. 3.         12, 14, 22, 28, 34, 35 

Belvárosi evangélikus templom
A Luther-udvarban álló 200 éves templom 60 
méter magas tornya a belváros több pontjá-
ról is jól látható. Orgonája 1845-ben készült, 
oltárképét Székely Bertalan festette.
Hunyadi utca 8.       1, 2

Zsinagóga
A Kazinczy utcai zsinagóga Miskolc,  
Borsod-Abaúj-Zemplén megye és a régió 
egyetlen ma is működő zsinagógája.
Kazinczy utca 7.         
    1, 2       12, 14, 22, 28, 34, 35

Miskolc-Belvárosi Nagyboldogasszony  
Görögkatolikus Székesegyház
Az 1911-ben felszentelt, gyönyörűen fel-  
újított épület hangulatában nyugati  
és bizánci stí lusjegyek keverednek.  
Az egyhajós belső tér ékessége a gaz-  
dagon díszített 19 képből álló ikonosztáz. 
Búza tér         1, 2, 3, 4, 7, 20, 24, 32



KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓK



3332

Miskolc kulturális élmények sokaságá-
val teszi tartalmassá és felejthetetlenné  
az itt tartózkodást.

Miskolci Csodamalom Bábszínház
A kisgyermekek kedvenc helye a belváros 
szívében szórakoztató bábelőadásokkal  
és interaktív programokkal.
Kossuth utca 11.          1, 2
+36 46 502 665 
www.csodamalom.hu

Miskolci Nemzeti Színház
Az öt játszóhelyes épületegyüttes a rangos 
színházi előadások mellett koncerteknek, 
komolyzenei rendezvényeknek, valamint  
a nemzetközi elismerésnek örvendő Bartók 
Plusz Operafesztiválnak is helyszíne.
Déryné utca 1.        1, 2
+36 46 516 700 
www.mnsz.hu

Feledy-ház
Az állandó kiállítás Feledy Gyula Kossuth- 
díjas grafikus, Miskolc város díszpolgárának 
munkásságát mutatja be.
Deák tér 3.         11, 12, 14, 22, 28, 34, 35
+36 46 500 680 
www.miskolcigaleria.eu

Művészetek Háza
Multikulturális központ, hangverseny és 
színházterem, art mozik, képzőművészeti 
galéria és kávézó található az épületben. 
A Jameson Cinefest Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztivál helyszíne.
Rákóczi utca 5.         1, 2
+36 46 507 573 
www.muhamiskolc.hu 

Egyetemtörténeti Gyűjtemény 
és Selmeci Műemlékkönyvtár
Az egyetem történetének, diákhagyomá-
nyainak tárgyi emlékei és a selmeci ásvány-
gyűjtemény kincsei tekinthetők meg.
Miskolc-Egyetemváros         12, 22 
+36 46 565 111/1617 
www.muzeum.uni-miskolc.hu 

Magyar Ortodox Egyházi Múzeum
A kiállításon bepillantást nyerhetünk  
a liturgia tárgyi világába, megcsodálhatjuk  
az Athosz-hegyi szerzetesek finom,  
aprólékos kézimunkával készült keresztjeit  
és XVII-XVIII. századi ikonokat is. A múzeum 
mellett az ikonosztázáról híres görögkeleti 
templom is megtekinthető.
Deák tér 7.         11, 12, 14, 22, 28, 34, 35
+36 46 415 441
www.miskolc.orthodoxia.org
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Miskolci Galéria
Az ún. Sötétkapunál található a város leg-
régebbi emeletes házában a modern kori 
képzőművészet miskolci központja. Az épü-
letben kapott helyet a Kondor Béla munkás-
ságát bemutató tárlat is.
Rákóczi utca 2.        1, 2 
+36 46 500 680 
www.miskolcigaleria.eu 

Színháztörténeti és Színészmúzeum
A múzeum a miskolci színjátszás két évszá-
zados történetét, a színház múltját, művé-
szeinek életpályáját dokumentálja és mu-
tatja be a közönségnek a vándorszínészet 
korától napjainkig.
Déryné utca 3.         1, 2
+36 30 660 9299 
www.hermuz.hu 

Miskolci Játékmúzeum
A patinás Weidlich-házban található ma-
gánkiállításon egyedülálló szépségű por-
celánbabákat, világhírű filmszereplők, ze-
nészek figuráit, különleges sakktáblákat 
és terepasztalokat lehet megtekinteni 
hétvégente.
Széchenyi u. 19. 2. em. 4-5.         1, 2
+36 20 594 4198

Pannon-tenger Múzeum
A térfelszín alatt kialakított földtörténeti, 
őslénytani és természetföldrajzi kiállítóhely, 
mely az ország leggazdagabb ásványgyűj-
teményéből rendezett kiállításként tartha-
tó számon. A múzeum legértékesebb darab-
jai a 7 millió éves mocsárciprusok.
Görgey Artúr utca 28.  
      2, 12, 14, 20, 28, 34, 35, 43, 44
+36 46 560 170 
www.pannontenger.hu

Herman Ottó Emlékház
Az utolsó magyar polihisztor egykori lilla- 
füredi nyaralójában a tudós életét és  
munkásságát ismerhetjük meg.
Erzsébet sétány 33.         5
+36 46 370 703 
www.hermuz.hu 

Herman Ottó Múzeum Képtára
A magyar festészet leggazdagabb vidéki 
gyűjteménye. A kiállítás a barokk korszaktól 
a szecesszióig vonultatja fel a magyar  
festészet remekműveit. 
Görgey Artúr utca 28.        
      2, 12, 14, 20, 28, 34, 35, 43, 44
+36 46 560 170
www.hermuz.hu 

Herman Ottó Múzeum Kiállítási Épülete
A város egyik legrégebbi épületében az idő-
szaki kiállításokon kívül az „Elit alakulat” - A 
Kárpát-medence leggazdagabb honfogla-
lás kori temetői és „Egy miskolci nemes az 
országos politikában – Szemere Bertalan 
pályaképe és pályatársai” című várostör-
téneti kiállítások tekinthetők meg.
Papszer utca 1.        1, 2        21, 21B
+36 46 346 875
www.hermuz.hu 



RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK



3938

Miskolc a fesztiválok városa, ahol a turisz-
tikailag kiemelt időszakon kívül is színes 
rendezvények várják az idelátogatókat

Becherovka Miskolci Farsang
Az ország egyik legnagyobb gasztro- 
nómiai fesztiválját és vásárát a farsangi 
időszakban rendezik meg Miskolc belváro-
sában. Kirakóvásárán számtalan kézműves 
és gasztronómiai árus jelenik meg. 
Programkínálatában több tucatnyi ingye- 
nesen látogatható koncert, számos  
gyermek- és családi program található 
a belvárosban több helyszínen felállított,  
szabadtéri színpadon. 
www.miskolcifarsang.hu 

Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál
A Miskolci Egyetemen rendezik meg  
minden év tavaszán Közép-Európa egyik 
legnagyobb ásványfesztiválját. 
A kiállítással és szakmai programokkal 
egybekötött kiállítás stabil találkozási 
pont azon emberek számára, akik szenve- 
délyesen gyűjtik, kutatják vagy csupán csak  
érdeklődnek az ásványok világa iránt. 
www.asvanyfesztival.hu 

Avasi Borangolás
Európában egyedülálló módon, Miskolc  
szívében, az Avas hegy északi oldalában 
több mint 800 pince és borház helyezkedik 
el. Itt rendezik meg május közepén az Avasi 
Borangolást. A borokról a helyi gazdákon 
kívül Magyarország jelentős borvidékei-
ről meghívott borászatok gondoskodnak.  
A finom nedűket ínycsiklandó ételek  
és hangulatos pincezenekarok mulattató 
játéka mellett kóstolhatja végig minden 
kedves érdeklődő.
www.borangolas.hu 
 
Borsodi Fonó Folkfesztivál
A Kárpát-medence népművészetét, auten-
tikus népzenei világát, táncait, valamint  
a népzenei alapokon nyugvó világzene 
legjobb magyar produkcióit mutatja be  
a Borsodi Fonó Folkfesztivál a Diósgyőri  
várban és a Lovagi Tornák Terén minden 
évben június elején.
www.diosgyorivar.hu/borsodi-fono 
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Bartók Plusz Operafesztivál
A Bartók Plusz 2001 óta az Európai Unió  
és Kelet-Közép-Európa országainak meg-
határozó operaszemléje, Magyarország  
egyetlen operafesztiválja, amelyet min-
den évben június közepén rendeznek meg.  
A rendezvény állandó közreműködője  
a nemzetközi hírnévnek örvendő Miskolci 
Szimfonikus Zenekar.
www.operafesztival.hu 

Középkori Forgatag
Messze földről várja a látogatókat július 
végén az ország egyik legrangosabb törté-
nelmi játékának otthont adó egykori királyi 
székhely, a Diósgyőr vár. A virágzó középkort 
megelevenítő időutazás kihagyhatatlan 
programajánlat az egész családnak, hiszen 
Nagy Lajos király vára ezen a hétvégén egy 
nyüzsgő középkori udvarrá változik, a Lova-
gi Tornák Terén pedig izgalmas lovagi előa-
dásokat láthatnak.
www.diosgyorivar.hu 

Miskolci Sörfesztivál
Szeptember elején a Népkertben különle-
ges sörök, finom étkek, nagyszerű hangulat 
uralkodik, ahol a színpadokon ismert DJ-k, 
hazai és nemzetközi sztárok szórakoztatják 
a nagyérdeműt. 
www.sorfesztivalmiskolc.hu 

Régiségvásár
Minden hónap első vasárnapján nemcsak 
a helybeli régiségkereskedők, hanem  
az ország minden tájáról idelátogató árusok 
kínálják kincseiket Miskolc belvárosában  
a Széchenyi utcán és az Erzsébet téren.  
Az érdeklődő megtalál itt mindent: apró 
csecsebecséket, dísztárgyakat, műszaki 
berendezéseket, katonai relikviákat, sőt, 
antik bútorokat is. A régiségek mellett  
őstermelők kínálják finom termékeiket.

Tematikus belvárosi séták
Márciustól novemberig minden hónap  
második szombatján garantált város- 
nézésen vehetnek részt. Az évek óta  
népszerű sétasorozatban minden alka- 
lommal más témák és helyszínek kerülnek 
a figyelem központjába.
www.hellomiskolc.hu

Miskolci termelői nap
Minden hónap harmadik vasárnapján  
benépesül a belváros egyik legszebb tere, 
az Erzsébet tér a helyi őstermelők és kéz-
művesek portékáival, ahol a helyi különle-
gességek mellett vidéki finomságok közül 
is lehet szemezgetni. 

Jameson CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál
Az év legjobb filmjeivel, filmtörténeti 
programokkal, koncertekkel, bulikkal vár 
mindenkit szeptember közepén Magyar-
ország vezető nemzetközi filmfesztiválja. 
A Jameson CineFest, Magyarország első 
számú filmes rendezvénye nemcsak  
a legjobb, hanem a legnagyobb és leg-
hosszabb hazai filmfesztivál is: 10 napon 
keresztül mintegy 100 film, számos kísé-
rőprogram, filmtörténeti blokk látogatható  
a Művészetek Házában. 
www.cinefest.hu 
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Miskolcon az igazi magyaros, kockás te-
rítős csárdától a divatos street foodon 
keresztül változatos stílusú és ízvilágú ki-
ülős-beülős helyek között találhatják meg 
a leginkább kedvükre valót.

Végállomás Bistorant
Miskolc országos hírnevét erősíti a  
Végállomás Bistorant, mely helyi, háztáji  
és a térségben fellelhető őstermelők által 
biztosított alapanyagokból készült kivé-
teles fogásaival és kiváló kiszolgálásával 
képviseli a magas minőséget.
Dorottya utca 1.         1, 2           1, 54
www.vegallomasetterem.hu

Lillafüredi pisztrángos
Miskolc hala a pisztráng. Megkóstolásért 
érdemes egy könnyű kirándulást tenni  
a Lillafüredi Pisztrángtelephez, amelynek 
közelében áll meg a Miskolctól Garadná-
ig közlekedő erdei kisvasút. Az Erdei Hal-
sütödében egyedi fűszerezéssel készül  
a frissen fogott pisztráng, amelynek füstölt 
és sült változata is kérhető.
Ómassai út mellett         15
www.pisztrangtelep.hu

Cafe de Boucher
Miskolc belvárosának egyik patinás  
saroképületében a magyar és a nemzetkö-
zi konyhaművészet remekei, a finom hazai  
pálinkák és a kiváló belga sörkülönlegessé-
gek várják a különleges ízek szerelmeseit.
Görgey Artúr utca 42. 
      2, 12, 14, 20, 28, 34, 35, 43, 44
www.belgasorozomiskolc.hu 

Drót Bisztró
Miskolc belvárosában, a Népkert szomszéd-
ságában található étterem a magyaros  
és tájjellegű, valamint a nemzetközi és  
a vegetáriánus konyha kínálatával várja  
a változatos falatok kedvelőit.
Csabai kapu 6-8. 
      2, 12, 14, 20, 28, 34, 35, 43, 44
www.drotbisztro.hu 

Népkerti Vigadó
A patinás, ugyanakkor nemrégiben teljesen 
felújított épületben éppúgy helyet kapnak 
a rangos események, jazz estek és bálok, 
mint a családias hangulatú ebédek, meghitt 
esküvők és baráti sörözések.
Görgey Artúr utca 23. 
      2, 12, 14, 20, 28, 34, 35, 43, 44
www.miskolcivigado.hu 
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Dűlő
A megkapó étterem és bormúzeum neve  
a minőség fogalmával cseng össze. A friss, 
helyi alapanyagokból készült fogásokat 
mindig szezonális étlapról választhatják ki.
Görgey Artúr utca 10. 
      2, 12, 14, 20, 28, 34, 35, 43, 44 
www.dulo.hu 

Creppy Palacsintaház 
A régió egyik legkiemelkedőbb gasztro-
nómiai vonzereje a Creppy Palacsintaház, 
ahol az édes és sós palacsintakölte- 
mények által új értelmet nyer a palacsinta  
szeretetének fogalma.
Mélyvölgy utca 212.        21, 21B
www.creppy.hu 

Zip’s Brewhouse
A miskolci kézműves sörfőzés központja, 
ahol az egyedi italok és ételek mellett  
a fantasztikus sörfőző berendezések és 
tartályok látványa is megér egy koccintást. 
Arany János tér 1.        1, 11, 12, 14 
www.zips.hu

Pizza, kávé, világbéke 
Az egyszerűen Világbékeként emle- 
getett pizzabárban élénk fantáziával  
újragondolt pizzákat kóstolhatnak. Így  
válnak a római pizzák és eredeti olasz kávék  
miskolci életérzéssé. 
Széchenyi István út 19.        1, 2

Kispipa Halászcsárda 
A belváros szívében, a Művészetek Házával 
szemben található a város egyik legrégebbi 
vendéglátóhelye. Megkapó látvánnyal szol-
gálnak az étterem előtt található korabeli 
hangulatot idéző ekhós szekerek.
Rákóczi utca 4.         1, 2
www.kispipahalaszcsarda.hu

Desszertem
Egy csipetnyi francia gasztronómia és  
igazi ékszeres dobozként ékeskedik  
a színház mellett található Desszertem  
cukrászda, ami a sütemények mennybeme-
netelének helyszíne. 
Széchenyi István út 21-23.         1, 2
www.desszertem.hu 

Bohém Marha
A meglepő design és a bohó finomságok 
mellett kedves gesztus a „lady” méretű, 
vagyis az eredetinél kicsit kisebb ham- 
burger a hölgyek számára. 
Széchenyi István út 52.         1, 2
www.bohembisztro.hu 

A Leves
Bár a nagymama vasárnapi húslevesénél 
aligha van jobb a világon, hétfőtől szomba-
tig A Leves Gasztroműhely street leveseiért 
érdemes kiállni a sort.
Déryné utca 4.         1, 2 
www.aleves.hu

Avalon Ristorante
Az étterem tradicionális olasz ízei elvará-
zsolják a vendégeket. A fatüzelésű kemen-
cében, friss minőségi olasz alapanyagokból 
készült és látványkonyhában elkészített  
finom falatok a gasztronómia szerelme-
seinek kedvelt étterme Miskolctapolca  
csodás környezetében. 
Iglói út 15.         2, 20
www.avalonpark.hu
 
Avalon Sörkert & Grill Garden
Tradicionális és mégis modern; hagyomá-
nyos fogások mellett igazi ínyencségekkel 
szolgál a Miskolctapolca legnagyobb komp-
lexumában megtalálható grill terasz, ahol  
a faszénen készített hamburger és hot-dog 
mellett Avalon bélszín és langyos libamáj 
várja a finom falatok kedvelőit.
Iglói út 15.         2, 20
www.avalonpark.hu
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Miskolcon a teljes fürdőélménykörrel  
találkozhat az utazó az élményfürdőzéstől 
a wellnessen keresztül a frissítő és  
rekreáló sportszolgáltatásokig.

Miskolctapolca Barlangfürdő
Miskolc nemzetközi hírnévnek örvendő 
attrakciója a Miskolctapolca Barlangfürdő 
2016-ban elnyerte Az év fürdője kitüntető 
címet. Az Európában egyedülálló karsztvizes 
 barlangrendszerben a beltéri medencék 
egy valóságos barlangi labirintust alkot-
nak, ahol élvezni lehet a vadvíz áramának  
kellemes masszírozását, miközben meg-
csodálhatják a természeti képződmény 
különleges formáit. 

A közel 3,6 hektáros parkosított strand-
területen a Barlangfürdő összesen hat,  
élményelemekben gazdag medencével  
várja a vendégeket. A terület akadálymen-
tesítése révén a mozgáskorlátozottak  
számára is biztosított a zavartalan közleke-
dés. A 30°C-os víz sótartalma alacsonyabb, 
mint a gyógyvizeké, így korlátlan ideig lehet 
benne fürdőzni. A létesítményhez szauna-
park és float spa (lebegő kabin) is tartozik. 

Kihagyhatatlan „barlangi” élményeket  
garantálnak az éjszakai fürdőzések, hab-
partik és szaunaszeánszok. Sőt, még  
a fürdő éves karbantartási szünetéhez  
is kötődik program, a szárazlábas túrák  
alkalmával ugyanis száraz lábbal járhatják 
végig a barlangi járatokat.

A pihenést, a gyógyulást és a megújulást  
a fürdőhöz kapcsolódó aquaterápia részleg 
szolgáltatásai garantálják. A gyógykeze- 
lések, frissítő masszázsok, méregtelenítés, 
allergia- és stresszoldó kezelések tökéle- 
tesen megfelelnek a megelőzés, felfrissülés, 
feltöltődés szándékával érkező vendé-
gei igényeinek és mindazoknak, akik egy  
kellemes, kényeztető programmal jutal-
maznák meg magukat vagy szeretteiket.
Pazár István sétány 1.         2, 20
www.barlangfurdo.hu 
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Selyemréti Strandfürdő
A városi strandra érkezők 3.5 hektáros 
parkosított területen 6 különböző meden-
cében fürödhetnek: van ülő-, csúszda-  
és tanmedence, valamint élményelemek-
kel felszerelt gyermekmedence. Az 50  
méteres úszómedence télen fedett 
uszodaként üzemel.
Bajcsy-Zsilinszky utca 58. 
     1,2          1, 21, 21B, 30, 31
www.selyemretifurdo.hu 

Kemény Dénes Városi Sportuszoda
Az Egyetemváros szomszédságában  
található uszodában 10 pályás, 50 méteres 
versenymedence és bemelegítő medence 
található. Számos alkalommal zajlanak 
itt nemzetközi vízilabda-mérkőzések.  
A sportlétesítményben szolárium, szaunák, 
fitneszterem is rendelkezésükre áll. 
Egyetem út 2.        2, 20
www.miuszodank.hu

Miskolctapolcai Strandfürdő
Az egész évben nyitva tartó fürdőben  
a strandolni vágyók a családi és verseny 
úszómedencében csobbanhatnak, míg  
a relaxációra vágyók a különböző só-, gőz- 
és jégkabinok illetve magma szauna, 
herbárium szauna és infra szauna jótékony 
hatásait is élvezhetik. Látványnak is egye-
dülállóak a szaunakúpok tetején elhelyez-
kedő nyitott csobbanómedencék és pihe-
nőteraszok, ahonnan csodás kilátás nyílik 
a Bükk hegyvonulatára.
Aradi sétány 1.         2, 20
www.miskolctapolcaistrand 
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A Bükk lábánál fekvő Miskolc városában az 
aktív turizmus széles tárháza kínál energe-
tizáló kalandokat és testi-lelki felfrissülést.

Lillafüredi Libegőpark
Lillafüreden a Szinva-patak völgyéből  
induló felvonó 1080 méter hosszan szál- 
lítja az utasokat a 606 méter magasan fekvő 
Jávor-hegyi állomásra. A hegyállomás  
a felvonó mellett kiindulópontja még  
a Rollerösvénynek és az Oxigén túra- 
útvonalnak is. Hegyi roller és monster bike 
bérlésére is van lehetőség. A libegő egész 
évben üzemel, de szélsőséges időjárási  
körülmények között nem működik.
Erzsébet sétány 77.        5
+36 30 295 8171 
www.libegopark.hu 

Lillafüredi Sport- és Kalandpark
A parkban számos aktív kikapcsolódási 
lehetőséget, mint például lasertag arénát, 
épületbe integrált magaslati kötélpályát, te-
rep segway pályát, téli-nyári korcsolya- és 
görkorcsolya pályát, tematikus játszóteret, 
valamint aktív pihenésre alkalmas piknik-
rétet alakítottak ki. Egyedülálló az a futball 
témájú PanIQszoba, amely 90 perces speci-
ális logikai és ügyességi játékelemeket tar-
talmaz egy többtermes pályarendszerben. 
Erzsébet sétány 8.        5
+36 46 546 405 
www.dvtkpark.hu 

Bánkúti Sícentrum
A sícentrum tengerszint feletti magassága 
800-970 méter. A pályarendszer 6 külön-
böző nehézségű lesiklópályából és könnyű 
tanulópályából áll. A kezdők tanulását 
egy külön felvonó segíti. A szánkózók  
az elkülönített szánkópályát használhatják.  
Bánkúton megfelelő hóviszonyok esetén 
sífutásra is van lehetőség.
Bükk hegység - Bánkút 
+ 36 70 618 9745
www.bankut.hu 

Bobpálya
Az egész évben nyitva tartó 800 mé-
ter hosszú, 54 méteres szintkülönbségű  
kanyarokkal, bukkanókkal tarkított, az erdő 
fái közt kanyargó pálya igencsak megemeli 
az utasok adrenalinját. A lecsúszást auto-
mata fotórendszer örökíti meg, melyből  
a kiválasztott kép meg is vásárolható.
Miskolctapolcai csónakázótó mellett 
      2, 20
+36 30 822 8552 
www.mibob.hu

Miskolctapolcai Kalandtúra Park
A park izgalmas élményt ígér a csónaká- 
zótavat ölelő erdő fái között található  
többféle nehézségi fokozatú pályarend- 
szerével, amely a könnyű pályákat ked-
velőktől egészen az extrém feladatokat 
vállalókig várja vendégeit. 
Garas sétány         2, 20
+36 30 519 1062 
www.kalandturapark.hu 

HELL Kart
A miskolctapolcai Avalon Parkban az ország 
legmodernebb elektromos gokart pályája  
a fák között kialakított nyomvonalával mint-
egy 560 méteres száguldást kínál a tech-
nikai sportok szerelmeseinek. Az időmérő 
rendszer megjegyzi a versenyzők adatait, 
köridejét, így a baráti társaságok akár házi-
versenyeket is vívhatnak egymással. 
Iglói u. 15.         2, 20
+36 46 200 243 
www.avalonpark.hu 
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Factory Aréna
Az aréna az egykori Vasgyár területén talál-
ható. A komplexumban többek között skate 
park és falmászásra alkalmas mászócsar-
nok található. Az elhagyott gyárépületek 
között rendszeresek a zenekarok és DJ-k 
fellépései, főleg a tavaszi-nyári időszakban.
Vasgyári út 43.        2
+36 30 525 7698 
www.factoryarena.hu 

Lovagi Tornák Tere
A Diósgyőri vár mellett található, akár 4000 
főt is befogadó aréna „együtt él” a várral, 
bekapcsolódik a történelmi játékokba,  
és otthont ad fesztiváloknak, színházi  
előadásoknak, valamint nemzetközi  
díjugrató és díjlovagló versenyeknek is.
Tapolcarét utca        1, 2
+36 46 533 355 
www.diosgyorivar.hu 

Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
www.bnpi.hu 

Országos Kéktúra 
www.kektura.hu

Mária út 
www.mariaut.hu

Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete 
Miskolc a Bükk hegység ölelő karjaiban 
fekszik, bizonyos része már a Bükki Nem-
zeti Park területéhez is tartozik. A hegység 
kitűnő turista infrastruktúrája és számos 
természeti szépsége rengeteg lehetőséget 
kínál a rövidebb-hosszabb túrákhoz. 
www.bfte.hu

Barlangászat 
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 
A Bükki Nemzeti Park területén 8 barlang-
ban van lehetőség overallos barlangtúrá-
kon részt venni. A túrák előzetes bejelent-
kezés alapján bonyolíthatók le, kizárólag a 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság megbízott 
túravezetőinek vezetésével.
+36 46 533 432 
www.bnpi.hu

Vitorlázás
DEBOTI Vitorlás Oktatóközpont 
Miskolc környéke bővelkedik a vitorlázásra 
alkalmas vizekben. Mályi, Nyékládháza és 
Hejőkeresztúr tavai rendszeresen helyt  
adnak versenyeknek is, sőt a lillafüredi  
Hámori-tavon is újra éledt a vitorlássport. 
www.deboti.iwk.hu 
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Közúton
Miskolc az M3-as autópályának köszönhe-
tően könnyen elérhető Budapest irányából. 
A város fontos közlekedési csomópont is: 
a Budapestről jövő 3-as út vezet végig  
a Hernád-völgyön a szlovák határig,  
és onnan tovább Kassáig. Ide érkezik  
a zempléni térség felől a 37-es, valamint az 
észak-borsodi településekről a 27-es főút 
forgalmát is bevezető 26-os főút. Eger  
felől a Bükk hegységen át gyönyörű pano-
rámaúton is megközelíthető a város.

Vasúton
A budapesti Keleti pályaudvarról óránként 
induló közvetlen gyors- és InterCity vonatok 
közlekednek Miskolcra. A menetidő IC  
szerelvények esetében két óra. Debrecen 
és Nyíregyháza felől szintén közlekednek 
IC járatok is.
MÁV Direkt +36 1 349 494

Repülővel
Alig egy óra távolságra két repülőtér is talál-
ható Miskolctól. 100 km-re van a Debrecen 
Airport, míg a Kassai Nemzetközi Repülőtér, 
Szlovákia 2. legnagyobb légibázisa 90 km-
es távolságra fekszik.

PARKOLÁS 
Miskolc belvárosában és az idegenforgalmi 
övezetekben több kijelölt felszíni és felszín 
alatti parkoló áll a turisták rendelkezésére. 
A felszíni parkolási övezetek 3 zónára  
tagolódnak (zöld, sárga, kék). A díjtételeket 
és az engedélyezett várakozási időtar-
tamot táblák jelzik a területen. A parkoló  
automatáknál készpénzzel, mobiltelefonnal 
és chipkártyával fizethetnek a szolgáltatást 
igénybe vevők. 
A felszíni várakozási területek használatáért 
a díjfizetési kötelezettség munkanapokon 
8-tól 18 óráig áll fenn. 

Ettől eltérő fizetési területek:

• Kiemelt idegenforgalmi övezet: Miskolc-
tapolca, Miskolc-Lillafüred, Diósgyőri vár  
környéke, május 1-től szeptember 30-ig 
minden nap: 8-tól 18 óráig, az év többi  
napján munkanapokon az általános rend 
szerint, szombaton 8-tól 13 óráig áll fenn.

• Kiemelt közösségi közlekedési csomó-
pont: Tiszai Pályaudvar, minden nap 8-tól 
18 óráig.

• Kiemelt kereskedelmi terület: Búza tér és 
környéke, hétköznapokon: 8-tól 18 óráig, 
szombaton 8-tól 13 óráig.

A felszíni parkolókon kívül a Régiposta  
utcai parkolóház, a Patak utcai mély- 
garázs, a Hősök tere alatti és az Európa  
téri mélygarázs is az autósok rendelke- 
zésére áll a belvárosban. Ezen kívül  
a belvárosi nagy bevásárlóközpontokban  
is található mélygarázs.

Miskolci Városgazda Kft. Parkolási Divízió
Ügyfélszolgálat: 
Széchenyi utca 20. 
+36 46 357 128, +36 20 478 7460 
www.parkolas.varosgazda.hu 
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KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

Miskolcon az ország egyik legjobban  
szervezett közösségi közlekedése és  
legmodernebb gépjárműparkja talál-
ható. A korszerű Skoda villamosok és  
a gázüzemű autóbuszok környezetbarát  
és korszerű közlekedési lehetőséget  
kínálnak és modern utastájékoztató  
rendszerrel rendelkeznek. 

A turisták számára elsősorban a következő 
vonalak lehetnek fontosak: 

Miskolctapolcára a Búza térről (távolsági 
autóbuszok pályaudvara) induló 2-es vagy 
20-as, Lillafüredre az 1-es villamos végállo-
másától, Felső-Majláthról induló 5-ös vagy 
15-ös autóbusszal lehet eljutni. 

A Tiszai pályaudvarról induló 1-es villamos 
jelenti a legegyszerűbb eljutási lehetőséget 
a belvárosba, Diósgyőrbe, illetve a csatlako-
zást Lillafüred és a Bükk felé.

Miskolc Város Közlekedési Zrt. 
www.mvkzrt.hu 

A weboldalon utazástervezés program,  
letölthető menetrendek és a járatok valós 
idejű tájékoztatása is megtalálható.
Kerékpár szállítására a villamosokon  
és a lillafüredi kisvonaton is van lehetőség. 
www.mvkzrt.hu/kerekparral-kozossegi- 
kozlekedesben 
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SZOLGÁLTATÁSOK

A Tourinform iroda a belváros sétálóutcá- 
jában található, a színház közelében.  
Az iroda információt nyújt a város és kör-
nyéke idegenforgalmi attrakcióiról és  
programjairól. A belvárosi, egész évben 
nyitva tartó irodán kívül szezonálisan  
a lillafüredi kisvonat állomásépületében  
is működik információs pont.

Szolgáltatások:

- Ingyenes biztosított kiadványok, térképek 
Miskolcról és az ország turisztikai célpontjairól

- Idegenvezető közvetítés csoportok szá- 
mára, garantált idegenvezetések szervezése

- Jegyértékesítés helyi rendezvényekre 

- Miskolc Pass turisztikai és lakossági kár-
tyák értékesítése

- Ajándékbolt: képeslapok, útikönyvek,  túra- 
térképek, helyi közlekedési jegyek,  Hun-
gary Card, ajándéktárgyak, helyi termékek 
árusítása

Tourinform Miskolc
Széchenyi utca 16. 
+36 46 350 425         1, 2
miskolc@tourinform.hu 
www.hellomiskolc.hu 
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MISKOLC PASS

Miskolc nemcsak vágyat ébreszt arra, hogy 
úti céljuknak válasszák, hanem lehetősé-
get is kínál, hogy a Miskolc PASS turisztikai 
kártya megvásárlásával különböző kedvez-
ményekben részesüljenek.
 
A kártya megvásárlásával több kiemelt 
attrakcióba is egyszeri, ingyenes belépésre 
válnak jogosulttá, valamint a kártya érvé-
nyességi ideje alatt ingyen vehetik igénybe 
a helyi közösségi közlekedést
Minél hosszabb időre terveznek, annál töb-
bet spórolhatnak. Akár „villámlátogatásra” 
érkeznek, akár hosszabb időt terveznek  
a városban tölteni, megéri megvásárolni  
a Miskolc PASS kártyát.

Szerezzenek minél több élményt a városban 
és takarítsanak meg akár több ezer forintot!

www.miskolcpass.hu
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HASZNOS INFORMÁCIÓK

Közösségi közlekedés
Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
Közönségszolgálati iroda 
Szemere utca 5. 
+36 46 504 810 
www.mvkzrt.hu  

Távolsági buszközlekedés
Búza tér
www.emkk.hu  
www.menetrendek.hu

Vasúti közlekedés
www.mavcsoport.hu
www.menetrendek.hu

Tiszai pályaudvar 
Kandó Kálmán tér 1. 
Nyitva tartás: H-V: 03:00-23:00 
Talált tárgyak osztálya: H-V: 06:10-18:35 
Csomagmegőrző: H-V: 03:00-23:00

Belvárosi MÁV menetjegyiroda 
Arany János utca 2. 
Nyitva tartás:  H-P: 06:55-18:25 

Szo: 06:55-14:25 
V: Zárva

Taxiállomások:
Tiszai pályaudvar, Városház tér, Szemere 
utca, kórházak bejárata, Egyetemváros
Best of Taxi: +36 46 363 363
Hello Taxi: +36 46 333 444
Nonstop Taxi: +36 46 333 333
City Taxi: +36 46 416 416

Nyilvános illemhelyek:
Belváros: Szinva terasz melletti buszmeg-
állóhely, Erzsébet tér, Generali Aréna előtt
Miskolctapolca: Barabits sétány
Miskolc-Lillafüred: nagyparkoló mellett, 
kisvonat állomásépület

Gyógyszertári ügyelet:

Fehér Holló Gyógyszertár 
Szemere utca 14. 
+36 46 506 125

Szent Rókus Gyógyszertár 
Csabai kapu 11. 
+36 46 560 246

Miskolci Polgármesteri Hivatal
Városház tér 8. 
+36 46 512 700 
www.miskolc.hu 
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