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Ajánlás
    Miskolc mindig várni fog – énekelte
a P. Mobil. Ez a gyönyörű, sokszínű,
négy évszakos város – tele látni-
valókkal, programokkal, szépségekkel 
és meglepetésekkel mindenkit vár, 
hogy megismerje. Minden Miskolchoz,
a szülővárosomhoz köt: egykori 
iskoláim, kedvenc helyeim, szüleim
emléke és a szerelmem. Meg a város
hangjai és csodái, amelyeket szívesen
mutatok meg évtizedek óta minden
érdeklődőnek. Idegenvezető vagyok 
és amatőr fotós. Mindkettővel
igyekszem átadni másoknak azt, amit
tanultam, tapasztaltam, láttam és
szeretek; csak a forma és a mód más.
Szerelmes vagyok a szülővárosomba,
így nagyon sok kedvenc helyem van:
pincesorok az Avason, kereskedőházak
a főutcán, a kisvonat Lillafüreden, 
a Barlangfürdő Miskolctapolcán és 
Diósgyőr vára. Meg a rejtőzködő
kincsek: a sok érdekes kapu, díszes
homlokzat, a patakcsobogás és
a harangjáték. Úgy érzem, enyém
ez a város. Jól ismerem, de mindig
kínál valami új felfedeznivalót.
A fotókkal felvillantok néhány miskolci 
helyet, hangulatot – ahogy én  látom,
amilyennek én szeretem. Tartsanak
velem egy városnézésre, és csodálkoz-
zanak rá, milyen is Miskolc!

Preview
   “Miskolc will always be waiting”, sings 
the Hungarian rock band named P.Mobil. 
This beautiful, colorful, four-season city 
– full of sights, programs, beauties and 
surprises –awaits everyone. Everything 
ties me to my hometown, Miskolc: 
my former schools, favorite places,
memories of my parents and my love. 
And there are the sounds and wonders 
of the city that I have gladly shown to all 
those interested for decades. I’m a tour 
guide and an amateur photographer. 
With both, I strive to transfer to others 
what I have learned, experienced, seen 
and love; only form and method are
diff erent. I’m in love with my hometown 
so I have a lot of favorite places: wine
cellars in the Avas district, trading houses
on the main street, the narrow-gauge 
railroad in Lillafüred, the Cave Bath 
in Miskolctapolca and the Castle of
Diósgyőr. Moreover the hidden treasures
around: spectacular gates, ornate
facades, rippling streams and chimes.
I feel like this city is mine. I know it well, 
but it always off ers something new to 
discover. My photos give a glimpse of 
some of the places and vibes of Miskolc 
- as I see them and as I like them. Please 
have a sightseeing tour with me and be 
amazed at what Miskolc is all about!

Рекомендация
«Мишкольц всегда будет ждать», 

- поет песня. Этот красивый, 
красочный, четырехсезонный город 
- полный достопримечательностями, 
программами, красотой и 
сюрпризами - ждет всех. Все
связывает меня с Мишкольцем, 
моим родным городом: бывшие 
школы, память родителей и любовь. 
И звуки и чудеса города, которые 
с удовольствием покажу всем, кто 
интересуется ими. Я гид и фотограф-
любитель. С обоими способами стараюсь 
передать другим то, что я выучила, 
испытывала, видела и полюбила; 
отличаются только форма и метод.
Я влюблен в свой родной город, поэтому 
у меня много любимых мест: винные 
погреба на горе Аваш, торговые дома 
на главной улице, лесная узкоколейка 
в Лиллафюреде, пещерная купальня 
в Мишкольц-Тапольце и замок в 
Диошдьёре. И скрытые сокровища: 
интересные ворота, роскошные фасады, 
журчание потока и колокольный звон.
Чувствую, что этот город - мой. Хорошо 
знаю его, но он всегда предлагает что-
то новое для открытия. Фотографиями 
передаю вам представление о 
некоторых местах Мишкольца - так, 
как я их вижу, каким они мне нравятся. 
Проведите обзорную экскурсию со мной 
и удивитесь тому, что такое Мишкольц!

Kupcsik Sarolta
/ Tourinform Miskolc /





SZABADIDŐS KÖZPARK-SPORTPÁLYÁK

A létesítmény igazi szabadidős közösségi pont Nyékládházán:
a sportpark elemei közt például rekortán futópálya, strandfoci,
strandröplabda, multifunkciós kosárlabda, játszótér,
asztalitenisz várja a sportbarátokat zöldvárosi hangulatban,
egy hatalmas parkban. Hamarosan szabadtéri strand is
nyit a területen, illetve horgászatra is van lehetőség.

www.nyekladhaza.hu

ÖKUMENIKUS BETLEHEM
ÉS FARAGOTT GOLGOTA

Közép-Európa legnagyobb Betleheme tizenhét szoborból, és négy 
magyar történelmi egyházat képviselő templomtoronyból áll,
melyek egységet alkotva lettek elhelyezve. A völgykatlan, mint helyszín-
váltás tudatos: utal Jézus Urunk születés körülményeire, életútjára.
A szikla tetejéről hirdetik harsonaszóval az angyalok az örömhírt.
Innen indulnak a Kisjézushoz a magyar népviseletbe öltözött pásztorok 
(suba, bőgatya) és a napkeleti bölcsek (cifraszűr) is. A völgy legmélyebb
pontján az istállóban- szintén népviseletben- a Szent Család. Az alkotás 
összességében és részleteiben egyaránt üzenet értéket hordoz.
Tudatosan nevel, gondolatokat ébreszt. Annak állítottunk emléket, kitől 
minden szépség és jóság származik!

www.kisgyor.hu

TELEPÜLÉSEK Kisgyőr

Nyékládháza

Harsány
A Bükk hegység lábánál, az érintetlen természet kapujában 
fekszik Harsány. Itt található az országban egyedülálló Harsányi 
Sópince, Magyarország legnagyobb plüssmackó gyűjteménye, 
a Harsányi Horgásztó mely az ország egyik legkedveltebb 
horgászparadicsoma. Minden év augusztus második hétvégéjén 
kerül  megrendezésre a Harsányi Szürkemarha Fesztivál. A nagy 
népszerűségnek örvendő gasztronómiai és kulturális sereg-
szemlére,több ezren látogatnak el az ország minden tájáról.

www.harsany.hu



Gömörszőlős
Gömörszőlős egy kicsinyke zsákfalu a határ mentén, alig 70 
lakossal. Mérete, forgalomtól való elzártsága ellenére mégis jól 
ismert határainkon innen és túl. Ismertségét a hagyományos 
faluképnek, a fennmaradt kultúrának, csodálatos természe-
tes környezetének, és ökoturisztikai programkínálatának 
köszönheti. A látogatóink elsősorban azok közül kerülnek 
ki, akik szakmai érdeklődést mutatnak a fenntartható élet-
mód iránt, és akik mind az elméletben és a gyakorlatban 
szeretnék megismerni a fenntartható erőforrás-használat 
fogásait. Az aktív résztvevők száma évente eléri a kétezer főt.

SAJÓSZENTPÉTER REFORMÁTUS TEMPLOM 

Sajószentpéter a Sajó-völgy egyik legrégibb települése.
Földrajzi fekvése igen kedvező, a Bükk hegység északi 
nyúlványának határán terül el. A város ősi településmagja
a mai Kálvin téren található. A tér legszebb és legjelentősebb 
épülete a XIV. században épült, eredetileg gótikus stílusú, 
majd átépítése után reneszánsz és barokk stílusjegyeket is 
hordozó református templom, melynek külső fala egyszerű, 
hajója támpillérekkel megerősített. Tornya 35 méter magas,
kupoláját rézlemezekkel fedték be és a katolikus kereszt
helyett csúcsán 1705-től a reformációt hirdető csillag látható. 
A templom eredeti gótikus boltozata a török támadások, illetve
az 1752-es tűzvész során szakadt be, festett kazettás 
mennyezettel állították helyre A műemlék épület
ma az istentiszteleti alkalmak mellett kulturális
események, koncertek helyszíne is.

Sajószentpéter

                                     GLASS-PARK
A volt üveggyári lerakó helyén kialakított extrém park, amely több aktív kikapcsolódási lehetőséget biztosít az oda látogató vendégeknek. A több zónára 
osztott 5 hektár területű park különböző korcsoportok számára számos kikapcsolódási lehetőséget biztosít. A központi kiszolgáló épületek közelében 
játszótér edzőpark, kötélpálya, valamint egy kocogásra és sétára alkalmas sétány várja a vendégeket. A másik zónában műanyag burlotattal ellátott 
multifuncionális sportpálya várja a tenisz, labdarúgás, kézilabda és kosárlabda szerelmeseit. A terület hátsó részében pedig óriás félcső, gördesz-
kapálya és kerékpáros ügyességi pálya található. A park szolgáltatásait a nagy területű rendezvénytér és a kiváló parkolási lehetőség teszi teljessé.

www.sajoszentpeter.hu



ÉLMÉNYEK

Avalon
Az Avalon Resort & SPA – az Avalon Park szerves részeként- a Bükk hegység szívében helyezkedik el, Miskolctapolcán. A háromszoros nemzetközi
díjnyertes szálloda olyan egyedülálló szórakozás lehetőséget biztosít a kikapcsolódni vágyóknak, mint például az 561 m hosszú
elektromos gokartpálya, a szabadtéri, 2500 négyzetméteres Maya játszópark, az autentikus olasz étterem (az Avalon Ristorante),
vagy az elsősorban street food ételeket kínáló Sörkert & Grill Garden. A szállodában 32 különböző felszereltségű és kategóriájú szoba, 
2 lakosztály és 1 junior lakosztály, valamint 15 exkluzív HONKA rönkház – vagyis összesen 65 szoba - várja a vendégeket.
Az Avalon Resort & SPA minden tekintetben a kikapcsolódni vágyók kényelmes és kifogástalan pihenéséről gondoskodik.
A szállóvendégek csomagjait londinerek szállítják golfautókkal a park bejáratától a szállodáig. A teljes testi-lelki
feltöltődést pedig az Avalon SPA-ban élhetik át. A beltéri wellness részleg jakuzzival, gyermekmedencével, illatkabinnal, bioszaunával,
finn- és infraszaunával, sókamrával, illetve gőzkabinnal is felszerelt, a különböző pihentető masszázsokon vagy 
például a világszínvonalú !QMS bőrfiatalító kezeléseken pedig a wellness élmények egy új dimenzióját ismerhetik meg
a vendégek. Emellett egy télen-nyáron fűtött melegvizes élménymedence és finn szaunaház is lehetőséget biztosít a vendégeknek arra,
hogy meseszerű környezetben pihenjék ki magukat az év 365 napján.

                              www.avalonpark.hu            /avalonresortandspa



Baráthegyi majorság 
Az Szimbiózis Alapítvány által működtetett Baráthegyi Majorság a Miskolc-Diósgyőrben található baráthegyi domboldal nyugati lejtőjén
helyezkedik el, mintegy 5 hektáros területen. Az öko-parkban szélkerék húzza fel a vizet a kútból, a kerti tó, a fóliasátor, az üvegház 
és a gombatermesztő pince mellett istálló (kecske, szamár, ló, disznó, nyúl, baromfi, alpaka), manufaktúrák (sajtüzem, asztalos-
és kézműves műhelyek) és egy üzemi konyha működik. A majorságban különböző HÍR, Élő Tisza, valamint Szociális Farm,
tanúsító védjeggyel ellátott termékeket állítunk elő: kecsketejből készült sajtkülönlegességek, csiperkegomba, zöldségek és
gyümölcsök, kecsketejes- levendulás szappan, lekvárok és zöldségkrémek, kézműves termékek. Minden egyes egységünkben
fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű kollégáink dolgoznak. Turisztikai attrakcióink évről évre bővülnek:
többfunkciós kemence (sütés, főzés, füstölés, aszalás), játszótér, íjászpálya, lovas-pálya, csacsis kordély, eredeti jurta, valamint
a Diósgyőri Vár fából készült korabeli, méretarányosan kicsinyített mása. Minősített Erdei Iskolánk egész évben kézműves 
foglalkozásokkal (pl. gyertyamártás, kitűző készítés, kavicsfestés, ütőfás mézeskalács készítés, kötélverés), állatasszisztált
terápiákkal, túrákkal és kertészeti programokkal várja az ide látogató csoportokat. Missziónkhoz híven, külön figyelmet fordítunk a fogyatékos
gyermekeket nevelő családokra, legújabb fejlesztésünk egy családbarát, wellness részleggel ellátott panzió megépítése.               
A Baráthegyi Majorságot, mint megőrzendő értéket Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése beemelte a települési értéktárba,
illetve a Farmhoz vezető utat Majorság utcának nevezte el.

www.barathegy.com             /barathegyi.majorsag



ÉLMÉNYEK

Lillafüredi Sport- és Kalandpark
Az ország legkomplexebb kalandparkja várja Lillafüred szívében a kikapcsolódni és szórakozni vágyókat. Attrakciók széles skálája szolgálja ki
a fiatalokat és időseket hazánk legszebb természeti környezetében, a romantikus Szinva-völgyében. Kötélpálya, lézerharc, Segway,
szabadulószoba, Falatozó és megannyi izgalmas kaland, mely tökéletes időtöltés családoknak, pároknak, cégeknek, osztályoknak,
feltöltődni vágyó kicsiknek és nagyoknak! Libegőpark - A Bükk-hegység csodáira nyújt gyönyörű kilátást a magasból
a Lillafüredi Libegő, amely a lillafüredi Erzsébet sétány és a miskolci üdülőövezet fölött magasodó Jávorhegy között közlekedik.
A kötélpályás felvonóról feltárul előttünk a régió számos Natura 2000 védelem alatt álló természeti szépsége. A Libegő 333 méterről indul
és a 606 méter magasan fekvő Jávor-hegyi állomásra szállítja az utasokat 1080 méter hosszan. 

www.libegopark.hu            /lillafuredilibegopark



Miskolci fürdők
Magyarország egyedülálló természeti értéke a festői Bükk-hegység lábánál található Miskolctapolca Barlangfürdő,  amely természetes 
képződményeivel és  termálvizével európai szinten is igazi különlegesség. A Barlangfürdő különlegessége a természet alkotta  barlangjáratokban
és a hegy mélyéről fakadó kellemes hőmérsékletű termálvízben rejlik. A gyógyító barlangi klíma jótékony hatással bír, főként ízületi és
idegrendszeri betegségek esetén ajánlott. A Miskolctapolcai Strandfürdő  területén egy 50 méteres úszómedence  található, amelynek
vize 27 Celsius fokos és 220 cm mély. A strandolás és az úszás élménye mellett vízilabda mérkőzések és úszóversenyek
helyszíne, ahol a szurkolók a medence két oldalán lévő lelátókról buzdíthatják a sportolókat. A strandfürdő fedett wellness részlegében
33-34 Celsius fokos hőmérsékletű medence található, mely a jakuzzi pezsdítő élményében részesíti a fürdőzőket. Külön-
leges élményben lehet részük azoknak is, akik a 32-33 Celsius fokos masszázsmedence csiszolt kövein végiglépkednek.
A testi-lelki felfrissülést a Wellness Bár hűsítő koktéljai teszik teljessé. A Selyemréti Strandfürdő 2013-as újjáépítésének 
köszönhetően jelenleg 3,5 hektáros parkosított strandterület, hat medence, valamint wellness szolgáltatások várják
a vendégeket. A fürdő területén egy hárompályás csúszdamedence, egy pezsgőmedence és egy dögönyöző medence,
egy élményelemekkel felszerelt gyermek- medence, egy 50 m-es úszómedence és egy tanmedence garantálja a kikapcsolódást.

www.barlangfurdo.hu         www.miskolctapolcaistrand.hu         www.selyemretifurdo.hu



SZÁLLÁS

ARANYKORONA TÖRTÉNELMI ÉTTEREM
& LÁTVÁNYPINCE

Visszaröpítünk a lovagok korába, hogy felszabadultan kézzel lakmározhass,
és felejthetetlen élményekben legyen részed.  Miskolc jó híréért, a magyar
hagyományaink megőrzéséért és népszerűsítéséért dolgozunk.

3530 Miskolc, Kisavas Első sor 19-20.  
+36 46 506 882
aranykorona@aranykorona. eu
     www.aranykorona.eu         /Aranykorona Tortenelmi Etterem-Hotel 
& Latvanypince

HOTEL AURORA****

A közmondás szerint, ahol a szivárvány földet ér, ott kincs rejtőzik. És ahol
a sarki fény? Ott maga a megtestesült nyugalom és gyönyör! A Hotel Aurora****
harmonikus fényjátékával, négy csillaghoz méltó, modern eleganciájával és kényelmével
hozzájárul Vendégei hiánytalan feltöltődéséhez, kikapcsolódásához. Próbálja
ki Ön is vendégszeretetünket! Garantáljuk, hogy csalódásnak nem lesz része!

3519 Miskolc, Fagyöngy utca 2-4.
+36 46 501 055
hotel@hotelaurora. hu
       www.hotelaurora.hu         /Hotel.Aurora.Hungary

BÜKK PANZIÓ – DIÓSGYŐR ***

A Bükk hegység lábánál, igényes környezetben, kedvező áron, jól felszerelt,
3***-os panzióminősítéssel rendelkező szálláshelyünk várja Önöket egész évben.
Panziónkban 4 teljesen elkülönített, maximálisan felszerelt apartman található. 
(6 szoba, 11 férőhely)  Családbarát/bababarát szálláshely.  Akadálymentesített 
lakrész. Kerékpár kölcsönző – 10 kerékpár, teljes felszerelés, gyermekülés, stb.
Fürdőtó, dézsa, jacuzzi, szauna.

3533 Miskolc, Szervezet u. 45.  
+36 70 338 8055
varizsuzsa@gmail. com  //  info@bukkpanzio. hu
       www.bukkpanzio.eu          /bukkpanzio



CALIMBRA WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL****
SUPERIOR

A Calimbra Konferencia és Wellness Hotel****superior Miskolctapolca ékköve lett. 
A méltán világhírű Barlangfürdőtől néhány percnyi sétára lévő monumentális, de 
mégis légies épület, amelyet a teraszok, pergolák tesznek különlegessé, páratlan 
szépségű környezetben, a Bükk hegyvonulatára néző kilátással várja a vendégeket.

3519 Miskolctapolca, Bencések útja 9-11.  
+36 46 799 200
calimbra@calimbrahotel. hu
      www.calimbrawellnesshotel.hu

CITY HOTEL MISKOLC ****

A City Hotel Miskolc**** kellemes környezetben, jól megközelíthető helyen
található  négycsillagos hotel, az egyik legjobb elhelyezkedésű miskolci
szálloda. 39 légkondicionált szobával rendelkezik, 80 vendég részére tud
magas színvonalú  elhelyezést biztosítani.

3529 Miskolc Csabai kapu 8.  
+36 46 555 100
recepcio@cityhotelmiskolc. hu
      www.cityhotelmiskolc.hu        /nepkertisorozo

ERDŐVARÁZS PANZIÓ – LILLAFÜRED

A Bükk szívében található lillafüredi Erdővarázs Panzió csodálatos természeti 
környezetben, kristálytiszta levegővel várja a pihenni vágyókat. Panziónkat 2019-ben
átépítettük, így új designnal, igazi erdei varázslattal várjuk vendégeinket!
Egész évben finom, bőséges reggelikkel, kedves és segítőkész kiszolgálással
biztosítjuk a zavartalan kikapcsolódást kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 19.  
+36 46 532 594 // +36 70 325 0898
hello@erdovarazspanzio.hu
      www.erdovarazspanzio.hu         /erdovarazspanziolillafured



SZÁLLÁS

FORTUNA HOTEL***

A Fortuna Hotel*** Miskolctapolcán az üdülőhely központi részén kényelmes, 
légkondicionált, szobáival, ingyenes wifi és parkoló használattal, étteremmel, 
wellness részleggel áll vendégei rendelkezésére.

3519 Miskolctapolca, Csabai u. 2.
+36 46 432 345
fortuna@fortuna-hotel. hu
      www.fortuna-hotel.hu         /fortunahotelmiskolctapolca

HERCZEG SÉTÁNY APARTMANHÁZ

Konyhával, fürdőszobával, tv-s szobákkal felszerelt apartmanok, Miskolctapolca 
frekventált helyén. Saját zárt parkolóval, pizzériával, az udvaron az apartmanházhoz
tartozó teraszon ping-pong asztallal, szalonna-, flekken sütővel, bográcsozási
lehetőséggel. Kényelmes, légkondicionált, szobáival, ingyenes wifi és parkoló
használattal, étteremmel,  wellness részleggel áll vendégei rendelkezésére.

3519 Miskolc, Szebeni u. 2
+36 30 399 6785
info@herczegapartman. hu
      www.herczegapartman.hu

JÁVORKÚT ÉTTEREM ÉS PANZIÓ

Jávorkút a Bükki Nemzeti Park területén, Lillafüredtől 12 km-re, 685 m tengerszint
feletti magasságon fekvő kirándulóhely, ahol panziónkban, Fenyvesházunkban,
valamint gróf Bethlen István egykori vadászházában kialakított éttermünkben egész
évben szeretettel várjuk vendégeinket.

3517 Miskolc - Jávorkút (Bükki Nemzeti Park)
+36 1 297 2560 // +36 46 412 122
      www. avorkut.hu           / Javorkut Etterem es Panzio



KIKELET CLUB HOTEL

A Bükk hegység lábánál fekvő háromcsillagos szállodánk 4 szobával és
17 apartmannal várja kedves vendégeit. Szállodánk 60 fős elegáns étteremmel,
hangulatos kerthelyiséggel rendelkezik. Étlapunk magyaros és nemzetközi
gasztronómiai trendeknek megfelelően széles választékot kínál. Wellness
részlegében szauna, infraszauna és  pezsgőfürdő várja a felfrissülni vágyókat.

3519 Miskolc Fenyő út 7.
+36 46 560 160
kikelet. hotel@t-online.hu
      www.kikeletclubhotel.hu

LÉVAY VILLA HOTEL****

A 4 csillagos Lévay Villa Hotel Miskolcon, a belvárostól néhány percnyire,
kellemes zöldövezeti villanegyedben fogadja kedves vendégeit. 34 légkondicionált
szobánk, finn szaunánk és fitness termünk, az európai normáknak 
megfelelően minden igényt kielégítenek.

3529 Miskolc, Lévay u. 13.
+36 46 500 890 // +36 30 830 1472
levayvilla@t-online.hu
      www.levayvilla.hu

ÖREG MISKOLCZ HOTEL ****
ÉS ÉTTEREM

Miskolc egyik hangulatos belvárosi utcácskája rejti az art deco stílusban
épült négy csillagos szállodát. Az épület harmonikusan illeszkedik a korabeli
házak múlt századbeli hangulatába. A szálloda 34 szobával, a felújított
és kibővített étterem 60 fővel várja Vendégeit. 

3525 Miskolc, Horváth Lajos u. 11.
+36 46 550 550
hotel@oregmiskolcz. hu
      www.oregmiskolcz.hu        /OregMiskolcz



SZÁLLÁS

HUNGUEST HOTEL PALOTA****  LILLAFÜRED
A szálloda konyhája hazai, regionális és nemzetközi fogásokkal, szezonális ízekkel
biztosítja a gasztronómiai élményt , míg a szálloda wellness- és fürdőrészlege 10 m-es 
feszített víztükrű medencével, élménymedencével, szaunával, szabadtéri és beltéri 
merülőmedencével, gőzfürdővel, sókamrával biztosít lazítást és felfrissülést vendégeink
részére így alkotva ideális helyszínt céges rendezvények és családi események
lebonyolítására is.

3517 Miskolc, Erzsébet stny. 1.
+36 46 331 411
info@hotelpalota.hu
      www.hotelpalota.hu        /hhpalota

PÉNZPATAKI VADÁSZHÁZ

A Pénzpataki Vadászház egy gyönyörű, a Bükk-hegység szívében elterülő szálláshely.
A Répáshuta mellett elhelyezkedő Pénzpatak egyaránt alkalmas családi
pihenésre, táboroztatásra, osztálykirándulásra, vagy munkahelyi csoportos
kikapcsolódásra. Szálláshelyünk két épületében mindösszesen 45 főt tudunk
elhelyezni és teljes ellátást is biztosítani tudunk vendégeink számára.

3559 Répáshuta, Pénzpatak
+36 30 522 9014
info@penzpatak.hu
      www.penzpatak.hu        /penzpatak

SALLAI VENDÉGHÁZ

A Sallai Vendégház a Miskolc-Tapolcai Barlangfürdő közelében (150 méter), jól 
frekventált helyen található.Szállóvendégeink nyugalmához a csendes, nyugodt 
zöldövezeti környezet és a remek kilátás is hozzájárul. Modern kialakítású franciaágyas
szobáink, illetve apartmanunk minden igényt kielégítően felszerelt, ami családosoknak,
baráti társaságoknak is egyaránt alkalmas. A vendégház igényesen kialakított
parkolójában akár 4 autó számára ingyenesen biztosítunk parkolási lehetőséget.

3519 Miskolc-Tapolca Trencséni utca 3.
+36 30 229 7088  // +36 46 422 238
info@sallaihaz.hu
      www.sallaihaz.hu



SEBESVÍZ PANZIÓ

Ha csendes, stresszmentes igazi kikapcsolódásra pihenésre vágyik úgy,
hogy mobilján se zavarják, látogasson el hozzánk. Egyéb szolgáltatásként
vendégeink igénybe vehetik kültéri maszázs medencénket és különtermünket,
melyben darts, csocsó és biliárd található.

3517 Miskolc, Külterület 01062 hrsz. Támpont 3.
+36 46 333 303
panzio.sebesviz@gmail.com
      www.sebesvizpanzio.hu

SIESTA VENDÉGHÁZ

A Siesta Vendégház a miskolctapolcai őspark mellett található a forgalomtól távol, 
csendes környezetben. Az Európában egyedülálló Termál Barlangfürdő 300 méterre 
fekszik a vendégháztól. Egyike a fürdőhöz legközelebb levő szálláshelyeknek.

3519. Miskolctapolca Szebeni utca 4.
+36 46 555 409 // +36 70 296 9075
siesta@t-online.hu
      www.siesta-vendeghaz.hu

HOTEL SZELETA

Rövid leírás: Hoteljeink Bükki Nemzeti Park területén, Lillafüred közelében,
Miskolc-Alsóhámorban találhatóak, melyeket körbe ölel Szinva patak halk 
csobogása, a Bükk friss levegője és az erdő. Ingyenes részben fedett parkolók,
illetve tágas pihenőkert szolgáltatással, több lehetőség közül választhatnak
a mozgás szerelmesei, ahol játszótér is várja a gyermekeket. Vendégeink  élvezhetik 
külső medence, Finn, infra-szauna és sókamra szolgáltatásainkat. 

3517 Miskolc-Alsóhámor, Szeleta utca 12-14.
+36 46 530 130
info@hotelszeleta.hu
      www.hotelszeleta.hu         /szeleta



SZÁLLÁS

TURISTAPARK - SZENTLÉLEK

A turistapark Magyarország legmagasabban fekvő /750m/ kempingje. Különböző 
kategóriájú szálláshelyek, kempingezési lehetőség, játszótér, sportpálya, mászótorony,
szabadtéri konyha, kulturált kocsma, és outdoor programlehetőség várja.
Családok, baráti társaságok, diákok, és cégek alkalmazottai tölthetnek
feledhetetlen napokat a Bükki Nemzeti Park csodálatos környezetében.

+36 30 382 4490
turistapark@gmail.com
      www.turistapark.hu

UNI- HOTEL

Több mint 600 férőhely, ezzel Borsod megye legnagyobb szállásadója, Miskolctapolca
kapujában.Csillagos élmény baráti áron, több mint egy évtizednyi tapasztalat, 
számos neves sportesemény és rendezvény által választott szállásadó.Fiatalos, 
modern környezet.

3515 Miskolc, Egyetemváros
+36 46 560 250
szallas@uni-hotel.hu
      www.uni-hotel.hu

DIÓSGYŐRI VÁRKERT PANZIÓ***

A Várkert Panzió Diósgyőrben, a Diósgyőri Vár szomszédságában várja kedves pihenni 
vágyó vendégeit!

33535 Miskolc, Tapolcarét 2/a
+36 46 532 247
info@diosgyorivarkert.hu
      www.diosgyorivarkert.hu



VIKTÓRIA VENDÉGHÁZ

Miskolctapolca főútja mentén, Barlangfürdőtől kb. 800 méterre, Kemény Dénes 
uszodától 1km-re helyezkedik el, mely  szobákkal és apartmanokkal rendelkezik.

3519 Miskolc, Miskolctapolcai út 61.
+36 30 338 9496
ladyviktoria@t-online.hu
      www.miskolctapolca-szallas.hu

ZENIT PANZIÓ

Egész évben szeretettel várjuk pihenni vágyó vendégeinket Miskolctapolca
szívében, a barlangfürdőtől mindössze pár perc sétára található,
megújult, családias hangulatú, négycsillagos panziónkban! Klimatizált,
színterápiás szobáink, wifi használat, díjmentes parkolás biztosított
vendégeink számára. Legyen a vendégünk Ön is!

3519 Miskolc, Miskolctapolcai u. 25.
+36 46 561 561
panzio@zenitpanzio.hu
      www.zenitpanzio.hu



VENDÉGLÁTÁSVENDÉGLÁTÁS

CALYPSO ÉTTEREM

A Calypso Étterem Miskolc belvárosában , a sétáló utcán található. Konyhánk
klasszikus ,hagyományos magyaros ízeket kínálja. 2 különtermünk: 20 és 50
férőhelyes Külön termeinkben szívesen vállaljuk  családi, baráti, munkahelyi
rendezvények lebonyolítását. Teraszunk 40 férőhelyes /télen fűthető/

+36 46 324 616
calypso@chello.hu
      www.calypsomiskolc.hu

HETEDHÉT PINCE

A Hetedhét Pince több pince és borház összekötésével és új részek kialakításával 
megálmodott pincerendszer.  A föld mélyében a jó pálinkák, borok, ételek és barátok 
társaságában megáll az idõ múlása, és nem is akar tovább haladni.

Miskolc-Görömböly, Alsó Pincesor 64.
+36 30 990 71 42
info@hetedhetpince.hu
      www.hetedhetpince.hu          /hetedhetpince

AVASI PRÉSHÁZ

Az Avasi Présház 2020 nyarától várja a kiváló Bükki Borokra kíváncsi vendégeket.

3530 Miskolc, Lonovics József u. 6.
+36 46 505 506 // +36 46 505 508.
haromkor@haromkor.hu
      /avasipreshaz



CREPPY PALACSINTAHÁZ

A Creppy PalacsintaHáz az éttermi színvonalra emelt, különleges palacsintás
vendéglátás egyedülálló képviselője az országban, mely 2006 óta irányítja
egyedi gasztronómiai forradalmát Miskolc belvárosából, az avasi pincevilág szívéből.
A Creppy palacsintái egyedülállóak, különlegesek, rendkívül finomak és látványosak. 
A Creppy művészi szinten alkotja palacsintás ételkülönlegességeit, melyeket
éttermi színvonalon, egyedi szervizzel kínálja vendégeinek.

3530 Miskolc, Mélyvölgy u. 212
+36 70 374 3671
palacsintahaz@creppy.hu
      www.miskolc.creppy.hu        /palacsintahaz

VÉGÁLLOMÁS BISZTORANT / DESSZERTEM

Miskolc, Dorottya u.1.
+36 46 402 952
info@vegallomasetterem.hu
      www.vegallomasetterem.hu        /vegallomasetterem

Miskolc, Széchenyi u. 21-23.
+36 46 613 801
info@desszertem.hu
      www.desszertem.hu        /desszertemmiskolc



UTAZÁS

GLOBUS TRAVEL

A Globus Travel az az iroda, amelyik bármit, legyen az mégoly rendhagyó, boldogan
megszervez! Azt szoktuk mondani, mi nem utazási iroda vagyunk, hanem
UTAZÁSI MEGOLDÓK. Ez azt jelenti hogy teljes körű  utazásszervezői jogkörrel, nívós 
és kiterjedt belföldi és nemzetközi  szakmai kapcsolatokkal, a legmodernebb,
professzionális felhasználók részére fejlesztett hely- és termékfoglalási technológiákkal,
valamit 17 év szakmai tapasztalatával oldjuk meg ügyfeleink utazái igényét.

3530 Miskolc, Szemere Bertalan út 20.
+36 46 411 422 // +36 46 411 633
sales@globustravel.hu
      www.globustravel.hu

SZABÓ BUSZ

A Szabó Busz Utazási Iroda külföldi csoportos körutazások, városlátogatások
szervezésére szakosodott online utazási iroda. A programok összeállítása során
alapelvünk, hogy az utasok a lehető legtöbb információt kapják meg egy adott országról, 
ezen belül annak kultúrájáról, történelméről, nevezetességeiről, a helyi szokásokról. 
A legfontosabb szempont pedig az, hogy az Utazó nyugodt, családias környezetben,
rohanás nélkül élvezhesse az utazást, számára az út kikapcsolódás legyen.

+36 70 619 7281
etirisk� @gmail.com
      www.szabobuszrendeles.hu          /szabobuszberles
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