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Hajóvezetői engedély nélkül vezethetőek 

hajóink. Flottánk 20 nyaralóhajóból áll.

Hajózz velünk!

Horgonyt fel! 

Fedezd fel te is a tisza-tavat!
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android iOS

Nyaralóhajózz  a Tisza és a Bodrog nyugodt és vadregényes vizein. Két báziskikötőnkből indulhattok:   
Kisköréről a Tisza-tó vár, Tokajból indulva a Bodrog és a Felső-Tisza vidékét fedezhetitek fel. A borok, 
az érintetlen természet és a hagyományos vidéki ízek kedvelőinek ajánljuk útvonalainkat.

Mi a nyaralóhajózás?
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Hajóvezetői engedély nélkül a hajókat 21. életévét betöltött személy 

vezetheti, aki részt vett a hajóvezetői oktatáson.

A nyaralóhajók vezetői engedély nélkül vezethető, lassú járású motoros lakóhajók. Lehetővé teszik, 
hogy az erre alkalmas és engedélyezett vízterületeken töltsd a nyaralásodat és megtapasztald a 
belvízi hajózás élményét. A kifejezetten erre a felhasználásra készült, körben védett és biztonsá-
gos hajótest mindenki számára egyszerűen kezelhető. A nyaralóhajós szezon kora tavasztól késő 
őszig tarthat.

A nyaralóhajózás során naponta általában legfeljebb 4-5 óra a tényleges hajózás. A hajózáson kívül 
a vízi út környezetében egyéb aktív kikapcsolódási lehetőségek is illeszkednek a programhoz: a 
környék bejárása kerékpárral, úszás-strandolás, kajakozás, horgászat, lovaglás, kirándulás mind 
fontos szerepet játszanak a szabadidő aktív, tartalmas eltöltésében.



A Tisza-tó és környéke csodás környezetével, pihentető időtöltés lehet azoknak, akik a nagyvárosban élnek. 
Ha szeretnél csendesebb, kevés turista által látogatott helyre utazni, jó választás lehet a mindentől távol eső 
tiszai hajózás, messze a nagyvárosok nyüzsgésétől.

A Tisza-tó, a Felső-Tisza és a Bodrog vadregényes szakaszairól és csodás természeti adottságairól híres. 
Részt vehetsz madárlesen, ökocentrumban túrázhatsz vagy tanösvényeken barangolhatsz, ahol az állatok és 
növények tökéletes szimbiózisát fedezheted fel, miközben átélheted és érezheted a természet ölelését.

A Tokaji borvidék hűen mutatja be az ebben a régióban meghonosodott bortermelés és a helyi borspecialitás, 
az aszú készítésének történelmi hagyományait – hiszen ezek a speciális igények formálták a pincék és 
pincészetek formai megjelenését, mely eltér Magyarország más tájaitól. A Tokaji borvidék 2002 óta, mint 
kultúrtáj az UNESCO-világörökség része.

Néhány nap alatt is kikapcsolódhatnak vendégeink, hiszen önmagában a hajózás is nagyszerű élmény, amely 
elvonja a fi gyelmet a hétköznapokról. Ezen felül színes programokat javaslunk vendégeinknek, akik kedvük 
szerint választhatnak a kulináris élvezetek, a  városi barangolás vagy egyéb szórakoztató lehetőségek közül.

Távol a város zajától

A természet lágy ölén

Borkóstolós utazás

Hosszúhétvégi hajózás
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A nyaralóhajózás mindenki számára ideális kikapcsolódás. Legyen szó kettesben, családdal vagy 
barátokkal történő hajózásról, a kezdő és tapasztalt legénység egyaránt megtalálja a megfelelő 
hajót, illetve azokat a tevékenységeket, amelyek felejthetetlen élményekkel gazdagítják az utazót.

A hajóbérlésen túl színes programkínálattal készülünk vendégeink számára, hogy a természet, 
gasztronómiai élmények, történelmi helyszínek és aktív időtöltés szerelmesei egyaránt 
megtalálhassák a hajózási útvonalon az érdeklődési körüknek megfelelő élményeket.

Kiknek ajánljuk?

Családoknak

Cégeknek

Kettesben utazóknak Senior felfedezőknek

Baráti társaságoknak

Cégeknek
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Természet
A nyaralóhajózás a természet közelsége miatt is élvezetes. A Tisza vagy Bodrog folyón haladva 
átélhetik vendégeink a nyugalmat, miközben megfi gyelhetik az állatok sokszínű világát. Sárospatak 
közelében, a Megyer-hegyen fekvő tengerszem hivatalosan is Magyarország legszebb természeti 
csodája. A poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum a gyermekes családoknak nyújthat remek szórakozást: 
a szabadidős élményközpont és édesvízi akvárium a Tisza-tó élővilágát mutatja be.

Kerékpározás
A régióban rengeteg biciklis útvonal található, ami remek aktív kikapcsolódás lehet az egész 
családnak. A kerékpártúrákat kedvelőknek tökéletes napi túra például a Tokajtól 30 km-re lévő 
Nyíregyháza. A Nyíregyházi Állatpark Európa egyik legnagyobb állatállománnyal rendelkező 
állatparkja. A Tisza-tavat és a folyamot körülölelő gát biztonságos az akár egész napos tekeréshez, 
miközben végig a tó mellett haladhatnak a bringázás szerelmesei.

Extrém kalandok
Az extrém programok kedvelői kalandparkokban, vízi sportokban és egyéb aktív időtöltésben gazdag 
helyszíneket találhatnak a vízpart mellett. A sarudi Élményközpontban Közép-Európa legnagyobb 
Aquaglide vízijátszóterét fedezhetik fel vendégeink.

Lovaglás
A lovas élményeket kedvelők több lovardát és lovas programot találhatnak a környéken.  A Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóság olyan lovastúrákat is szervez, ahol a lovasok védett, háborítatlan 
területeken lovagolhatnak. A tiszacsegei Patás Pajtás Lovasudvarban csikósbemutatót is láthatnak 
vendégeink.
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Hogyan töltsd az időt a folyó mellett ?
Borturizmus
A Tokaj-hegyaljai borvidék a minőségi borok hazája. Borkóstolóval egybekötött pincelátogatásra 
várják az ide érkező turistákat, de dűlőtúrán is részt vehetnek vendégeink, ha egy-két napos 
programban gondolkodnak. A  Tokaj-hegyaljai borvidék a világ első zárt borvidéke 1737 óta. Az 
UNESCO világörökségi bizottsága 2002-ben vette fel a világörökségi listára Tokaj-hegyaljai 
történelmi borvidék kultúrtáj néven.

Gasztronómia
A Tisza-tó valódi paradicsom azok számára, akik szeretik a halat. A térség vad- és halgazdagsága 
teszi egyedivé a Tisza-tó gasztronómiai kínálatát. A tó jelenlegi halállománya közel ötven fajból áll, a 
legelterjedtebb a ponty, a karikakeszeg, a dévérkeszeg, az ezüstkárász, a süllő, a csuka és a harcsa. 
A tó környezetének vadállománya is igen gazdag, az őztől a nyúlon és a fácánon át a vaddisznóig. 
A Tokaji borvidékről származó borokat sokféle ízvilággal rendelkező étellel, ételsorral párosítják.
Történelem
Kastélyok, várak, templomok és történelmi múlttal bíró falvak sorakoznak a régióban. Tiszadobon 
a híres Andrássy-kastély romantikus stílusban épült. A szájhagyomány szerint a kastély Erzsébet 
magyar királyné tiszteletére, a francia Loire folyó mentén épült középkori lovagi várkastélyok 
mintájára készült. A sárospataki vár vagy más néven Rákóczi-vár a magyarországi késő reneszánsz 
építészet legértékesebb alkotása, Sárospatak legjelentősebb műemléke.

A tó környezetének vadállománya is igen gazdag, az őztől a nyúlon és a fácánon át a vaddisznóig. 
A Tokaji borvidékről származó borokat sokféle ízvilággal rendelkező étellel, ételsorral párosítják.

Kastélyok, várak, templomok és történelmi múlttal bíró falvak sorakoznak a régióban. Tiszadobon 
a híres Andrássy-kastély romantikus stílusban épült. A szájhagyomány szerint a kastély Erzsébet 
magyar királyné tiszteletére, a francia Loire folyó mentén épült középkori lovagi várkastélyok 
mintájára készült. A sárospataki vár vagy más néven Rákóczi-vár a magyarországi késő reneszánsz 
építészet legértékesebb alkotása, Sárospatak legjelentősebb műemléke.
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útvonalaink között mindenki megtalálhatja a hozzá legközelebb 

álló szórakozási lehetőséget.



Első fontos kérdés: Mi érdekel a legjobban?
Történelmet kedvelő típus vagy? Élvezni szeretnéd a cirkálást a vízi utak mentén? A városok és 
kulturális látnivalók vonzanak, vagy boldogabb vagy a természet által körülvett vadonban? Indulási 
bázisaink mindenfajta nyaraláshoz ideálisak, csak válaszd ki, milyen tevékenységek érdekelnek.

Melyik hajóméretet válaszd?
Nicols Estivale fl ottánk rendelkezésedre áll 2, 3 vagy 4 kabinos elrendezésben. Neked kell 
átgondolnod, hány fővel szeretnél hajózni, esetleg utazik-e veletek háziállat, hozol-e magaddal 
kerékpárt, aminek nagyobb hely szükséges. 

Nincs jogosítványod kishajóra?
A nyaralóhajók bérlésére hajóvezetői engedély nélkül is van lehetőség. A hajók biztonságos 
irányítására egyszeri oktatás során készítjük fel a kapitányokat. A hajón található navigációs 
berendezés, a kikötőkben is kérhetsz segítséget a megfelelő kikötéshez, illetve egy állandó 
diszpécserszolgálat is a hajózók rendelkezésére áll. A hajót csak azok vezethetik, akik részt vettek 
az oktatáson.

Hogyan zajlik az oktatás?
Az oktatás kb. 1-1,5 órát vesz igénybe a hajóátvétel napján. A felkészítés tartalmaz egy oktatóvideót, 
illetve a gyakorlatban is megtanítjuk a hajó használatát. Vizsgázni nem kell, azonban az oktatás 
kötelező azoknak, akik a hajót vezetni fogják, és természetesen bárki részt vehet rajta az utasok 
közül is. 

Utazás előtt i kisokos

8

A hajók biztonságos irányítására egyszeri oktatás során 

készítjük fel a kapitányokat.



Nicols Estivale Quattro

Nicols Estivale sixto

Nicols Estivale OCTO

A hajók hatalmas, 360 fokos kilátást 
biztosító nappalija kényelmes élettér a 

vendégek számára.
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Nicols Estivale Quattro
A Nicols Estivale Quattro maximum 4+2 fő elszállásolására alkalmas nyaralóhajó. Mindkét kabin a 
hajó orrában található, amelyek szétválasztható franciaággyal rendelkeznek. A kabinokhoz külön 
fürdőszoba is tartozik zuhanyzóval és wc-vel. A étkezőasztalt kényelmes ülőbútorzat veszi körül, 
ahova akár 6 személy is le tud ülni. Ez az ülőgarnitúra könnyen kétágyas fekhellyé alakítható.

Nicols Estivale Sixto
Ideális választás kétgyermekes családoknak, akik együtt utaznak a nagyszülőkkel. Sixto hajónk 
maximum 6+2 fő elszállásolására alkalmas nyaralóhajó. Három kabinjából az orrkabin egy 
nagyméretű hálószoba teljes értékű franciaággyal. Ehhez a kabinhoz külön fürdőszoba is tartozik 
wc-vel. Mindegyik nyaralóhajó rendelkezik fűtéssel, így hidegebb, esősebb napokon is kényelmes 
hőmérsékletben pihenhetünk. A szalon hatalmas ablakfelülete hővisszaverő függönnyel rendelkezik.

Nicols Estivale Octo
A legtöbb férőhellyel rendelkező hajó a fl ottában. 8+2 fő elszállásolására alkalmas. Négy kabinjából 
kettő a hajó orrában, másik kettő a hajó oldalában kapott helyet. Ezen a hajón két fürdőszoba 
található. Az étkezőasztalt kényelmes ülőbútorzat veszi körül, ahova akár 10 személy is le tud ülni. A 
konyha felszerelése olyan, mintha otthon lennénk, ez teszi könnyebbé a mindennapos sütés-főzést.

Hajótípusaink

A nyaralóhajóknak két kormányállása is van: A hajó tetején a külső,

a szalonban pedig a belső kormány. 
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Poroszló Vízi sétány

Tokaj szőlőültetvény

Kisköre és a Tisza-tó 
Magyarország második legnagyobb tava a 45 éve létrehozott Tisza-tó. Különleges, vadregényes 
szakasza ez a Tiszának, ami mind élővilágában, mind vízrajzában nagyon hasonlít a Tisza 
szabályozása előtti állapotára. 
Kisköre a nyaralóhajók déli báziskikötője. A tiszalöki zsilipig 128 folyamkiloméreten keresztül 
csodálhatjuk a Tisza-tó és a folyam fenséges látképét. Ezen az útvonalon két nagy sziget található, 
a háromszög alakú Aranyosi-sziget és a csónak formájú Buláti-sziget. A Tisza-tavon emellett 
közel 1000 sziget található, amelyek csónakkal, kenuval vagy kajakkal közelíthetőek meg. 
A hajózás közben érdemes megpihennünk a szabadstrandon vagy a számos étterem, bisztró 
valamelyikében.

Tokaj és a Bodrog 
Tokaj 2002 óta a Világörökség része, a Tisza-Bodrog találkozásánál fekszik, így természeti csodákban 
és kulináris élményekben gazdag városa Kelet-Magyarországnak.

Tokaj az északi báziskikötőnk, innen a Bodrog vadregényes szakaszán vagy a Felső-Tisza vizén 
lehet hajózni. Áprilistól szeptemberig különböző műfajú színi előadásokat tekinthetnek meg az 
érdeklődők a Fesztiválkatlan különleges termében, amely egy régi külszíni bánya átalakításával 
keletkezett.

Báziskikötők

A nyaralóhajózás során naponta általában legfeljebb 4-5 óra a hajózás.
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Kisköre
Eger (56 km), Debrecen (108 km)
M3, 32, Budapest (145 km, 1h30)
Nicols Estivale Quattro, Sixto, Octo

vár rátok az 
év legjobb 
nyaralása!

14

Indulás Kisköréről

Kisköréről nyaralóhajóval a tavon és a folyón felváltva Abádszalók és Tiszafüred 
irányába indulhattok el, ahol kiváló strandok, remek horgászhelyek és jobbnál 
jobb éttermek várnak rátok. A Tiszán felfelé érdemes megállni Tiszacsegénél a 
híres halászcsárdánál. Továbbhajózva a tiszalöki vízerőművet tekinthetitek meg. 
Visszaúton  ajánlott kikötni az Andrássy család tiszadobi kastélyánál, és barangolni 
a gyönyörű sövénylabirintusban. Visszaérve a Tisza-tóhoz, kössetek ki Poroszlónál, 
az Ökocentrumnál, ahol egy óriás akváriumot nézhettek meg. Itt érdemes biciklire 
szállni és két keréken felfedezni a közeli Hortobágyot, ahol a „pusztaszafari” jelenthet 
kikapcsolódást.  

Tiszalök
Tiszadob

Tiszadada

Tiszaújváros

Tiszacsege

Tiszakeszi

Tiszabábolna 

Tiszafüred

Poroszló

Sarud

ti
sz

a
-t

ó

Kisköre

Abádszalók
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Természetet kedvelőknek: Hortobágyi Nemzeti Park

Aktív sportot kedvelőknek: röplabda, kajak, kenu 

Kerékpártúra-kiindulópont

Kisköre Strand
Szabadvizű Strand és Camping
Kisköre, Strand stny., 3384

Kagyló Büfé
Kisköre, Kossuth Lajos út 26., 3384 
+36 36 358 200
Tájház
Kisköre, Béke út 5.

Ezüst Horgony Étterem
Kisköre, Tisza II. ltp., 3384
+36 70 208 6551
ezusthorgonykiskore@gmail.com
fb.com/EzustHorgony/
Coop ABC
Kisköre, Mátyás király út 2., 3384

Tiszavirág horgászbolt
Kisköre, Kossuth Lajos út 41., 3384

Scope Doggy-Cat Shop
+ 36 70 380 9654

Vízerőmű, hallépcső

Horgászás

Kikötési pont: Kisköre 404. folyamkilométernél

Hasznos 

Információk
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Kisköre
A varázslatos Tisza-tó a Hortobágyi Nemzeti Park része. Mesébe illő tájaival rengeteg izgalmas lehetőséget 
tartogat azok számára, akik szeretnék megismerni ezt a különleges, mesterségesen kialakított, mégis saját 
ökoszisztémával rendelkező környezetet. 

A Tisza-tó bölcsőjeként is ismert Kisköre város a Tisza-tavi régió egyik meghatározó települése.
A Budapesttől 140 km-re található kisváros hangulatos stranddal rendelkezik. Sajátossága, hogy a strand itt 
van legközelebb a folyó medréhez, így a hűsölni vágyók szinte az élő Tiszában lubickolhatnak. Az élő víz páratlan 
varázsa, az egyedülálló növény- és állatvilág az első pillanatban rabul ejti a természet szerelmeseit. Akik az 
aktív sportot részesítik előnyben, számtalan lehetőség közül válogathatnak, mint a homokfoci, pingpong, 
röplabda, motorcsónak, kajak, kenu vagy a horgászat.

Kisköre remek kerékpártúrák kiindulópontja is. A 66 km-es Tisza-tó kör akár egy nap alatt megtehető: Kisköre 
– Dinnyéshát – Sarud – Poroszló – Tiszafüred – Abádszalók – Kisköre útvonalon keresztül.
Kiskörén, a kikötő közelében található a vízerőmű, amelynek történetét és a Tisza-tó mindennapjaiban betöltött 
szerepét vezetett túra keretén belül is megismerhetitek. Hazánk legnagyobb vízerőműve ez, Magyarország 
áramtermelésének 1%-át adja. A vízlépcsőt nem az áramtermelésre, hanem az öntözés és az árvízvédelem 
miatt hozták létre. Mellette található a hallépcső, amely a halak biztonságos átjutását, mozgását teszi lehetővé.

Kisköre a nyaralóhajók déli báziskikötője.
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Aktív sportot kedvelőknek: kajak, kenu

Vízisportolási lehetőség: víziejtőernyőzés, 
wakeboard, jet-ski

Abádszalóki Strand

Czifra Csárda
Abádszalók, István király út 133., 5241 
+36 20 574 1312 

Abádszalóki Strand
Abádszalók, Strand út 3., 5241

Lilaakác Kisvendéglő
Abádszalók, Blaha Lujza tér 3., 5241
+36 30 903 1330
www.abadszalokinfo.hu
Abádi Kikötő
Abádszalók, Abádi-gátfeljáró, 5241 
+36 20 4667 950
www.abadikikoto.hu
Szalók Yacht Klub
+36 70 2729 578
www.szalokyachtklub.hu

Horgászás

Gasztronómiai választék

Kikötési pontok: Szalók Yacht Club     408. 
folyamkilométernél, Abádi kikötő      409. 
folyamkilométernél

Hasznos 

Információk
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Abádszalók
.A felejthetetlen nyaralás élménye, az ártéri erdők csendje, a holtágak érintetlensége, a szigetek magánya, a 
végtelen csónak-, kenu- és kajaktúrák, vagy az andalgós Tisza menti séták tárháza várja az idelátogatókat.

A Tisza-tó egyik legkiépítettebb idegenforgalmi központja Abádszalók. A hatalmas strandjáról, csúszdájáról 
és vízisportolási lehetőségeiről ismert város az Abádszalóki-medence partján található. A Tisza-tó négy 
medencéje közül ez a legmélyebb, így alkalmas a nyaralóhajók közlekedésére is. A bátrabbak Magyarországon 
egyedül itt hódolhatnak a motorcsónak vontatta víziejtőernyőzésnek is. 

A Tisza-tavat körülölelő gát kitűnően alkalmas a kerékpározásra és futásra. Az aktív vízi sportok szerelmesein 
kívül az állatvilág kedvelői is élményekre lelnek itt, hiszen számos ritka madárfajjal találkozhatnak.

A Szalók Yacht Klub kedves és vidám személyzete örömmel segít a kikötésben. Igényesen rendben tartott 
szép környezet és vízi koktélbár várja a vendégeket, de lehet itt wakeboardozni, és jet-ski is bérelhető, ha 
extrém kalandokra vágynak az utazók. A klub színvonalas vízparti étterme és grillterasza igazi gasztronómiai 
különlegességeket kínál, a naplemente pedig igazán varázslatos a kellemes nyárestéken.

Egész évben érdemes ellátogatni Abádszalókra, hiszen gasztronómiai, kulturális, képzőművészeti és 
sportprogramjaival színesíti a környék életét.

A Tisza-tó egyik legkiépítettebb idegenforgalmi központja.
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Kikötési pont: Sarud 414.
folyamkilométernél

Trambulinpart, Kalandpart

Élményfalu: Aquaglide Vízijátszótér

Sarud homokos strand

Élményfalu Sarud - Harcmező, a 
Tisza-tó játékos csatatere
Sarud, Tisza-tó Kalandpart, 3386 

Aquaglide Vízijátszótér
Sarud, Kalandpart / Tisza-tó, 3386 
+36 30 3772 255

Élményfalu Sarud - Sarudi Sulyom 
Bisztro
Sarud Kalandpart, 3386
+36303772255
Élményfalu - Tisza-tó Öko Port
Sarud, KaladPart / Tisza-tó, 3386
www.elmenyfalu.hu
Tündérrózsa Hajókikötő
Sarud, 3386
+36 20 6193 025 
www.sarudikikoto.hu

Street food választék

Kajak, kenu, SUP, MEGASUP, evezős hajó, 
sárkányhajó, vízibicikli, vízirobogó, vízikenguru
4 évszakos horgászvíz

Lovasközpont

Aquaglide Vízijátszótér

Hasznos 

Információk
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Sarud
A Tisza-tó élményközpontjaként is ismert Sarudon az ország legkülönlegesebb szórakozási lehetőségeit 
találhatják meg egy településen belül az extrém kalandkeresők, a vízi sportokat vagy a lovaglást kedvelők. 
Közép-Európa legnagyobb Aquaglide vízijátszótere a családok részére nyújthat felejthetetlen élményeket. 
A legnagyobb hazai szabadtéri Trambulinpark pedig már a nagyobb gyerekek terepe lehet. A minősített 
Lovasközpont hucul lovakkal, lovas programokkal várja a lovak szerelmeseit. 

A Kalandpartnak nevezett vízparti élményközpontban négy streetfood vendéglátó egység várja a nyaralóhajók 
vendégeit. A faluban az egyedi hangulatú Sulyom Tájétteremet a különleges Tisza-tavi ételek kedvelőinek 
ajánljuk. Sarud igazi családi pihenőhely, gyerekbarát stranddal, aquaparkkal és kikapcsolódási lehetőségekkel. 
Kajak, kenu, SUP, MEGASUP, evezős hajó, sárkányhajó, vízibicikli, vízirobogó és még vízikengurut is ki lehet itt 
próbálni.

A vízparttól kellemes sétatávra fekvő község számos látnivalót tartogat a népi építészet és a szakrális  
épületek kedvelőinek is. Hagyományos lakóházai között vályogból épült, nádfedeles parasztházak, díszes 
deszkaoromzatok századeleji faluképet idéznek meg. Római katolikus templomában gyönyörű szentképek, 
szobrok és egy ma is működőképes 1908-ban épített orgona is várja az ide látogatókat.

Sarud a Tisza-tó Északi Nyaralóhajó-bázisaként, kikötőhelyeként 

felkészülten várja a Nyaralóhajók vendégeit.
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Kikötési pontok: Szabics kikötő 426. 
folyamkilométernél, Stég kikötő 428. 
folyamkilométernél

Thermal Strand- és Gyógyfürdő

Wakeboard, wake surf, SUP, fánkozás

Füredi Szabadstrand
Szabics Kikötő és Szabadidőpart
Tiszafüred, Szabics kikötő, 5358
+36 30 9548 620 
www.szabicskikoto.hu

Stég Szabadidőközpont és Halsütöde
Tiszafüred, Tiszaikertsor út 32., 5358
+36 70 4203 332
www.stegfood.hu

NOPARA gyógySERtár
Tiszafüred, Petőfi  Sándor u. 29., 5350
+36 70 3141 149
www.sernevelde.hu

Kalandsziget
Tiszafüred, Kistisza utca 2., 5350
+36 20 9214 112
www.kalandsziget.hu
Thermál Strand és Gyógyfürdő
Tiszafüred, Poroszlói út 2., 5350
+36 59 352 366
www.thermal-camping.hu
Tisza-tavi Kerékpáros Centrum
Tiszafüred, Aradi út 1., 5350
+36 30 2360 510
www.ttkc.hu

Street food ételek, hagyományos választék

Kerékpárbérlési lehetőség

Kalandsziget
Hasznos 

Információk

NOPARA gyógySERtár
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Tiszafüred
A Tisza-tó legnagyobb települése, a Tisza-tó fővárosának is szokták hívni. Partjáról elérhető holtága és 
az itt található csatornalabirintus óriási élményt nyújt felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. A füredi 
szabadstrandot Tiszaörvényen keresztül közelíthetik meg az ide látogatók.

A nyaralóhajósok számos kikötési pont közül választhatnak. Megállhatnak a Szabics Kikötő és Szabadidőparton, 
a varázslatos fás környezetben csak megpihenni is igazi élmény.

A Stég Szabadidőközpont nemcsak különleges halételekkel várja vendégeit, de itt izgalmas vízi sportokat is 
ki lehet próbálni a wakeboardtól, a wake surfön át a stand-up paddle boardig vagy fánkozásig. Tapasztalt és 
kedves oktatók várják a kicsiket és a nagyokat is, a sikerélmény pedig garantált.  

Az aktívabb, sportosabb gyerekek és felnőttek felejthetetlen élményeket nyújtó helyszíne a Kalandsziget. A 
15 méter magas mászótorony és kilátó, a 140 akadályból álló kalandpályarendszer, az óriás csúszópályák 
egyaránt kínálnak izgalmas és vidám perceket.

A Tisza-tó mellett szintén nagy kincse a városnak a termálvíz. A gyógyvízre épült Thermal Strand- és Gyógyfürdő a 
családok, idősebb korosztály számára remek kikapcsolódást nyújthat. A rendezvények időszakában is érdemes 
körbejárni a vidéket, a helyi Halasnapok, Füredi Nyár, a Hídivásár és Lovas Napok izgalmas programokkal 
várják az ide látogatókat. 
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Világörökség: Tisza-tavi Madárrezervátum

Tisza-tavi Ökocentrum

Poroszló Szabadstrand

Poroszlói Rétesház
Poroszló, Kossuth Lajos út 59., 3388 
+36 70 5551 742

Fehér Amúr Halászcsárda
Poroszló, Tiszahíd, 33-as, 3388 
+36 70 7722 698 
www.feheramur.hu

Tisza-tavi Ökocentrum 
Poroszló, Kossuth Lajos út 41., 3388
+36 36 553 033
www.tiszataviokocentrum.hu
Füzes Sajtműhely
Poroszló, József Attila út 1., 3388
+36 20 3100 109
www.asajtmuhely.webnode.hu
Vivárium Élménypart - Halsütő
Poroszló, Csapó köz, 3388
+36 30 3360 441

Házias ízek

Tájház

Hasznos 

Információk

Állatkert, akvárium

Kikötési pontok: Fehér Amúr halászcsárdai 
kikötő 430. folyamkilométernél
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Poroszló
Poroszló a tó ökoturisztikai központja, valamint kerékpár- és vízitúrák gyakori kiindulópontja. Itt található a 
Tisza-tavi Ökocentrum, ahol Európa legnagyobb édesvízi akváriuma mutatja be a környék gazdag élővilágát. 
A szervezett túrákon látogatható a Tisza-tavi Madárrezervátum, mely a Világörökség része. Az akár egész 
napos program a családoknak, illetve természetkedvelőknek lehet élménydús kikapcsolódás. Az Ökocentrum 
épületében egy látványos térkép mutatja be a tavat „madártávlatból”. De felmehetnek a főépület tornyában 
létesített 30 méter magas kilátótoronyba is, ahonnan pazar kilátás nyílik csaknem a teljes Tisza-tóra.  A főépületet 
körülölelő mintegy 10 hektáros szabadidőpark állatbemutatóival és játszótereivel egyszerre vidámpark és 
állatkert, míg a létesítmény részét képező Tájház (halászskanzen és hagyományőrző baromfi udvar) történelmi 
időutazást nyújt a XIX. század világába.

Az Ökocentrum mellett kiépített Tisza-tavi Vízi Sétányon a víz fölött 1500 méter hosszan vezet az út a különböző 
madárvártákhoz és kilátóhelyekhez.

A poroszlói kikötőponttól a nyaralóhajósok legkönnyebben kerékpárral közelíthetik meg az Ökocentrumot vagy 
a tanösvényt, de érdemes lehet betérni a főút menti Poroszlói Rétesházba is, ahol mennyei réteseket kínálnak.
A kikötőnk mellett közvetlen a Fehér Amúr Halászcsárda várja vendégeinket, ahol igazi halételeket lehet 
kóstolni.

a sajtimádók kézműves sajtkülönlegességeket 

kóstolhatnak a füzes sajtműhelyben.
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Kikötési pontok: Tiszabábolna 440. 
folyamkilométernél, Tiszadorogma 445. 
folyamkilométernél

Kézilabda, tenisz, futball - füves- és műfüves 
sportpálya
Tiszabábolnai Szabadstrand

Strand Tiszabábolna
Tiszabábolna, Szajlai-Holt-Tisza mellett

Tutajos Vendéglő
Tiszabábolna, Fő út 126, 3465
+36 30 9288 240

Hasznos 

Információk

Dorogmán műfüves teniszpálya és focipálya is elérhető a sportért rajongóknak, illetve kültéri asztaliteniszezésre 
is van lehetőség. A felújított játszótéren pedig a gyerekek is szórakozhatnak.

A régió legsekélyebb északkeleti területén, a 

tiszavalki-medencében alakult ki a Tisza-tavi 

Madárrezervátum, amely a Hortobágyi 

Nemzeti Park része.

Szajlai-holtág: horgászvíz

Szélkiáltó tanösvény, Kis-Hortobágy

2726

Tiszabábolna 
A dél-borsodi Tisza-part egyik fontos turistaparadicsoma Tiszabábolna és holtága (Szajlai-holtág), mely mind 
a fürdőzni vágyók, mind a horgászok kedvelt helyszíne. Tiszabábolna szabadstrandja hosszú évek óta népszerű 
a nyaralók körében, a strand maximálisan családbarát kialakítású. A part zárható értékmegőrzőkkel felszerelt, 
játszóteresített és vízijátékokkal ellátott.

A Szajlai-holtág kiváló horgászvíz is, a horgászhelyek könnyen megközelíthetők, csónakos közlekedés a tavon 
megengedett. Tiszabábolna északi határában található a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet, mely szikes 
tavaival, pusztájával, madárvártáival, gémeskútjaival, tanösvényével (Szélkiáltó tanösvény) a Kis-Hortobágy 
természeti értékeit tárja az idelátogató elé.

A Tisza folyóról vízi járművel látogatható a Tisza-tavi madárrezervátum (Tiszavalki-medence) legvédettebb, 
Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó területe, mely a természeti világörökség része. 

Tiszadorogma
Tiszadorogma a kosárfonásról híres. Nagyon szép használati eszközöket, bevásárlókosarakat, dísztárgyakat 
készítenek az ügyes kezű dorogmai asszonyok. Érdemes itt készült minőségi terméket vásárolni és  
szuvenírként hazavinni. A művelődési házban kosárkiállítás is megtekinthető.
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Kikötési pontok: Tiszacsege 454. 
folyamkilométernél, Tiszakeszi 464. folyamkilométernél

Tiszacsegei Termálstrand
Tiszacsege, Fürdő u. 6., 4066
+36 52 588 050
www.tiszacsege.hu

Tiszacsegei Halászcsárda
Tiszacsege, Rév u. 2., 4066
+36 52 373 832
www.csegecsarda.hu
Zsóry-kastély
Tiszakeszi, Községháza u. 33., 3458

Patás Pajtás Lovasudvar
Tiszacsege, Homokhát I. u. 1., 4066
+36 30 3436 260
www.facebook.com/Patás-Pajtás-Lovasudvar 

Tavasztól őszig hagyományőrző jelleggel, több alkalommal is megrendezik a tiszai, illetve az éjszakai 
horgászversenyt, melyre bárki benevezhet. 

Lehetőség van a szabadidő aktív, ugyanakkor nyugalmas eltöltésére, a 

hagyományos tiszai ételek és falusi ízek, az érintetlen természeti környezet 

megismerésére.

Éjszakai horgászverseny

Tiszacsegei Termálstrand

Lovasudvar

Műemlék jellegű épületek

Hasznos 

Információk
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Tiszacsege
Messze földön híres a Tiszacsegei Csárda, ami a kompállomás mellett található, közvetlenül a Tisza partján. Az 
igazi tiszai halélményért mindenképpen érdemes ide ellátogatni. Az országban egyedül itt lehet megkóstolni a 
hagyományos tiszai korhely halászlevet. 

Tiszacsege azonban nem csak a kiváló halételekről híres, érdemes kipróbálni a gyógyhatású termálfürdőjét 
is, ahol szinte újjászületik az ember. Mivel a Tiszának ez a része már nem a Tisza-tóhoz tartozik, így az öreg 
folyó medréből már elő-előbukkannak a legendás homokpadok is, amelyek egy homokos tengerpart látképét 
idézik meg. 

A lovas élményekért rajongók itt is hódolhatnak kedvenc időtöltésüknek a Patás Pajtás Lovasudvarban, amely 
Hortobágy legjobb hagyományőrző lovardája. Csikósműsor, sétakocsikázás és lovaglás szerepel a programjaik 
között.

Tiszakeszi
A település legnagyobb vonzereje a Tisza és annak közelsége. A település történelmi épületei közé tartozik 
a művelődési ház (volt Édes-kastély), amely a községi rendezvények, ünnepi megemlékezések helyszíne. A 
műemlék jellegű épületek közé sorolható továbbá a református és a katolikus templom, a Polgármesteri 
Hivatal épülete és a Zsóry-kastély.
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Kikötési pontok: Tiszaújváros 486., 487. folyamkilométernél, Tiszadob 
503 folyamkilométernél, Tiszadada 508. folyamkilométernél

Tiszaújvárosi Strand- és Termálfürdő
Tiszaújváros, Szederkényi út 12., 3580
+36 49 540 460
www.termal.tujvaros.hu

Andrássy-kastély
Tiszadob, Bocskai u. 59., 4456
www.tiszadob.info
Tiszai Öreghalász Csárda
Tiszadada, Halász út 26., 4455
+36 30 2987 353
www.tiszaioreghalasz.hu

Nádas Csárda
Tiszaújváros, Szederkényi út 4., 3580
+36 49 540 545
www.anadascsarda.hu

Tiszadada
A falu magas fákkal körülvett, fűvel borított szabadstrandja ideális helyszín a pihenésre családok és baráti 
társaságok számára, lehet itt röplabdázni, focizni, és persze csobbanni a folyó vizébe. A strandhoz közeli Tiszai 
Öreghalász Csárda igazi magyaros halételeket és helyi specialitásokat kínál.

Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő

Tiszadobi-ártér Természetvédelmi Terület

Tiszadobi Andrássy-kastély

Hasznos 

Információk

Tiszadadai Szabadstrand

Természeti jelenség: kérészek násztánca
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Tiszaújváros
Ideális helyszín nyári estéken egy feledhetetlen vízparti bográcsozáshoz, grillezéshez vagy szalonnasütéshez. 
Június végén innen lehet megcsodálni a „tiszavirágzást”, mely Európa egyik leglátványosabb természeti 
jelensége: kérészek millióinak rajzása, násztánca a folyó felett.

A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő 1200 méter mélyről jövő, 65 °C-os termál ásványvizet hasznosít. A víz 
stresszoldó hatása révén bárkit kellemesen ellazít. 

Az ínyencek a magyar konyha különlegességeit a Nádas Csárdában kóstolhatják meg, melynek kialakítása és 
hangulatos terei a régi falusi vendéglátás korát idézik.

Tiszadob
Itt található az Andrássy-kastély, amely hazánk egyik legszebb kastélya. A romantikus stílusú kastély, 
hangulatos, korhű enteriőrjeivel, ősfás parkjával és sövénylabirintusával a régió legnagyobb látványosságai 
közé tartozik. Tiszadadai kikötési pontunktól egy könnyed kerékpározással lehet megközelíteni a kastélyt, 
rossz idő esetén transzferszolgáltatásunkat tudjátok igénybe venni.
A kirándulni vágyók számára a Tiszadobi-ártér természetvédelmi terület kínál aktív és pihentető kikapcsolódást 
gazdag növény- és állatvilágával.

A romantikus andrássy-kastély a régió legnagyobb 

látványosságai közé tartozik.



Kikötési pontok: Tiszalök 518., 519.
folyamkilométernél

Kis-Tisza Ökocentrum
Tiszalök, 15/, Töltés u. 2., 4450
+36 70 6701 019
www.kistisza.hu

Feketeszakáll Kalandpark és Strand
Tiszalök, Hrsz:0537 37., 4450
+36 70 6701 019
www.feketeszakallkalandpark.hu

Ízek Menedéke sajtműhely
Tiszalök, Kossuth u. 6., 4450
+36 70 3177 913
www.facebook./Izek-Menedeke

Tiszalök Horgásztó
Tiszalök, Szabadság u. 33., 4450

Aki pedig igazán különleges természetközeli élményre vágyik, szervezett túra keretében paddleboarddal vagy 
kisebb csónakkal is felfedezheti a titkos holtágak kristálytiszta vizét és üdítő csendjét. A helyi Ízek Menedéke 
sajtműhelyet érdemes felkeresni, ahol nyers tehéntejből készítik termékeiket, melyeket a Tisza páradús 
mikroklímájában érlelik, hogy kialakuljon jellegzetes ízük és terroir jellegük.

Kis-Tisza Ökocentrum, Kenyérgyári-holtág

Vízerőmű

Feketeszakáll Kalandpark és Strand

Kis-Tisza-holtág, arborétum
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Tiszalök
Tiszalök régészeti, természeti értékekben gazdag kisváros. Itt található a több mint 1200 fafajt magában foglaló 
arborétum, a festői szépségű Kis-Tisza-holtág.
Vár titeket Tiszalökön a teljesen megújult Feketeszakáll Kalandpark és Strand, a holtágat bemutató tanösvény 
és a térség sajátos természeti értékeit őrző látogatóközpont.

Helyi turisztikai érdekesség még a vízerőmű, melynek történelmi múltja is jelentős, illetve az erőmű mellett 
található arborétum is tökéletes kikapcsolódás a kirándulni vágyók számára. 

Tradicionális rendezvényeik közé sorolható a Széles a Tisza Hagyományőrző Találkozó, és a Városnap, melyek 
minden évben sikeresen és nagy látogatólétszámmal kerülnek megrendezésre. Említésre méltó még a Löki-
Man Közép és Olimpiai távú Triatlonverseny, ami szintén hatalmas érdeklődésnek örvend. 

A Kis-Tisza Ökocentrum lehetőséget teremt a Kenyérgyári-holtág, valamint a környező területek fl órájának és 
faunájának széles körű feltárására és bemutatására. Egyedi a növény- és állatvilága, melynek jelentős része 
védett vagy fokozottan védett kategóriába tartozik. A Kenyérgyári-holtágon két mozgáskorlátozott horgászhely 
került kialakításra, és mobil akadálymentesített szociális helyiségeket helyeztek el, ezzel is komfortosabbá 
téve az idelátogatók szabadidejét. 

A helyi Ízek Menedéke sajtműhelyben nyers tehéntejből készítik termékeiket: 

krémsajtot, ordát, gomolyát, joghurtot, parenyicát, mozzarellát.
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Tokaj
Miskolc (55 km), Debrecen (90 km), Nyíregyháza (32km)
M3, 37, Budapest (230 km, 2h30)
Nicols Estivale Quattro, Sixto, Octo

2021-es évtől egészen a déli báziskikötőig hajózhattok!

Tiszalök

sárospatak

sátoraljaújhely

olaszliszka

dombrád

Tiszabercel

Szabolcs

bodrogkeresztúr

tarcal

bodrogkisfalud
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timár
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Indulás Tokajból

Tokaj a leghíresebb borunk és a fesztiválok városa is egyben. A Bodrog menti kisváros 
az UNESCO-világörökség részét képező borospincékkel és kiváló éttermekkel vár 
rátok. 

Innen három irányba is hajózhattok. Induljatok Sátoraljaújhely felé, és látogassatok 
el a Zemplén Kalandparkba, Közép-Európa legnagyobb szabadtéri kalandparkjába. 
Sárospatakon a Rákóczi család gyönyörűen felújított várát érdemes megnézni. 
Bodrogkeresztúrnál kenuval vagy kajakkal barangolhatjátok be a védett 
Bodrogzugot. Az útvonal végig a Zemplén mellett hajózható, a szőlőföldek és 
borospincék közvetlen közelében. Tokajból hajózhattok a Felső-Tiszán északnak 
Tiszabercel érintésével Dombrádig a vadregényes folyón, vagy indulhattok délnek a 
tiszalöki erőműig, és onnan vissza Tokajba.
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Szintén az UNESCO-világörökség részeként, a Rákóczi Pince a tokaji borok valóságos szentélye. A pincét, 
amely a XV. század elején épült, királyok, II. Rákóczi Ferenc fejedelem,  osztrák herceg vallhatták sajátjuknak az 
évszázadok során. A lenyűgöző méretű lovagterem (28 m hosszú, 10 méter széles, 8 méter magas) a borvidék 
legnagyobb föld alatti terme, itt jelölték magyar királlyá a rendek Szapolyai Jánost 1526-ban. Napjainkban 
borbemutatók helyszínéül szolgál borbarátoknak és szakembereknek, s emellett a borvidék borrendje is itt tartja 
ceremóniáit. Ma borkóstolóval egybekötött pincelátogatásra várják az ide érkező turistákat a Lovagterembe. 
A Rákóczi Pince Bor Bistrójában pedig válogatott, ínyenc alapanyagokból, tokaji házi sajtból és friss kenyérből 
álló hidegtálat, meleg ételt és borvacsoramenüt is tudnak kínálni a vendégeknek.

Ha nem elég a borból, az 1502-re datálható Tokaj-Hétszőlő Szőlőbirtokon vezetett birtoklátogatás, birtokséta 
várja a vendégeket, ahol a tokaji borkülönlegességek készítését, a birtok és a régió történetét, a Tokaj-Hétszőlő 
Szőlőbirtok sajátosságait, a szőlőfajták jellemzőit mutatják be. Egy túra megközelítőleg 60 percet vesz igénybe.

Akik a vízi sportokat részesítik előnyben, azoknak érdemes 2 személyes túrakajakokat vagy 4 fős túrakenukat 
bérelni a Kajak-kenu Ponton. A Tokaji Vízitúra Központ a Bodrogzug új  kapuja, a Tiszán és a Bodrogon szervezett 
kajak-, kenu-, sárkányhajó- és SUP-túrák  kiindulópontja.
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Fesztiválkatlan
Tokaj, Bodrogkeresztúri út 2., 3910
+36 30 9086 925
www.fesztivalkatlan.hu

Világörökségi Bormúzeum
Tokaj, József Attila u. 11., Serház u. 55, 3910
+36 47 552 050
www.bormuzeum.eu

LaBor Bistro
Tokaj, Bethlen Gábor út 1., 3910
+36 70 8838 888

Kajak-kenu Pont
Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5., 3910
+36 20 4130 979
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Tokaj
A borvidék névadója Tokaj, a kultúra és a bor városa. Kedves kis kávézókkal és éttermeivel Tokaj és környéke 
ideális lehet pároknak, családoknak, illetve baráti társaságoknak, akik számos szórakozási és kikapcsolódási 
lehetőség mellett előnyben részesítik a borturizmust és a gasztronómia élményeit.

A ropogósra sütött keszeg, a tokaji harcsapaprikás és a tejfölös halászlé kulináris élményt adnak. Tokaj bora az 
aszú, a világhírű folyékony arany, a szerelmes párok igaz itala. 

Tokaj főterének ékessége a középkori alapokon épült Jézus Szíve tiszteletére szentelt templom és Szent István 
királyunk szobra. Velük szemben található a LaBor Bistro, ahol a nyári szezonban kellemes, árnyékos terasz 
fogadja a vendégeket. Helyi alapanyagokból készült fi nom ételek, kézműves termékek és különleges borok 
várják a vendégeket. A bisztró alatt található pince pedig borvacsorák, nagyobb baráti összejövetelek tökéletes 
helyszíne lehet.  

Tokaj kültéri koncerthelyszíne és szabadtéri színháza, a Fesztiválkatlan, tavasztól őszig várja a szórakozni 
vágyókat. A kulturális negyed egyik impozáns látványossága a Világörökségi Bormúzeum, amely az európai 
világörökségi borvidékek kiállítóhelyeként és múzeumaként működik a kor igényeinek megfelelően. A Tokajba 
érkező turisták Magyarország egyetlen világörökségi borvidéke mellett osztrák, francia, német, olasz, portugál 
termőterületek különlegességeivel is megismerkedhetnek.

Tokaj a nyaralóhajók északi báziskikötője.



Bodrogzug

Bormúzeum

Kulináris élmények

Borászatok, borospincék, dűlőtúrák

Kávépörkölő Manufaktúra és Kávéház
Tokaj, Bethlen Gábor út 10., 3910
+36 47 552 008
www.tokajcoff ee.com
Ízes Örömest Lekvárium
Tokaj, Bodrogkeresztúri út 48/B, 3910
+36 20 3386 598

Éles kayak
Tokaj, Benedek Pál u. 9., 3910
www.eleskayak.com

Sóstói Múzeumfalu
Nyíregyháza, Tölgyes u. 1., 4431
+36 42 500 552
www.muzeumfalu.hu
Sóstó Zoo
Nyíregyháza, Sóstói út, 4431
+36 42 479 702
www.sostozoo.hu

Kikötési pont: Tokaj, Bodrog 2. folyamkilométernél

Nyíregyházi állatkert

Bodrog-ártéri evezés

Sóstói Múzeumfalu

Kikötési pont: Tokaj, Bodrog 2. folyamkilométernél Hasznos 

Információk
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Tokaj II.
A kerékpártúrákat kedvelőknek, párok vagy családok részére tökéletes napi túra a 30 km-re lévő Nyíregyháza 
irányába tekerni, ahol a Nyíregyházi Állatparkot fedezhetik fel, Európa egyik legnagyobb állatállománnyal 
rendelkező állatparkját, amely különleges hangulatú tölgyerdőben látja vendégül az állatbarátokat.

A 30 hektáros tölgyerdőben 5000 állat látható, de különleges a vízi akváriumuk is, benne homoki tigriscápával.
Nyíregyházán a Sóstói Múzeumfalu Magyarország második legnagyobb szabadtéri néprajzi múzeuma, a megye 
öt különböző tájegységének népi építészetét mutatja be. Kedvükre barangolhattok a Felső-Tisza vidékének 
jellegzetes épületei között és részt vehettek a skanzen változatos programjaiban.

Egy másik kellemes, de hosszabb kerékpártúra a Tokaj-Bodrogkeresztúr-Bodrogkisfalud-Szegi-Szegilong-
Erdőbénye-Abaújszántó-Tállya-Mád-Tarcal-Tokaj útvonal. Mehettek a hosszabb 70 kilométeres körben és 
megismerkedhettek Hegyaljával és annak borászataival, pincészeteivel. Rövidebb kört is bejárhattok, ami 
inkább családbarát túra 25 kilométerével.

A Miskolctapolca Barlangfürdő kevesebb mint egy órás autóútra van Tokajtól, Bodrogkeresztúrtól vagy 
akár Tiszaújvárostól. A természet alkotta barlangi járatokban megbúvó medencék egész évben tökéletes 
kikapcsolódást nyújtanak, akár esős időben is. Fürdőzhettek a kellemes hőmérsékletű termálvízben, 
megcsodálhatjátok a természet alkotta barlangi járatokat és feltöltődhettek a Szauna Parkban.

Kerékpártúrák kiindulópontja is tokaj.
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Demeter Zoltán 
Tokaj, Vasvári Pál u. 3., 3910
+36 20 8060 000
www.demeterzoltan.hu

Kései Pincze
Tokaj, Csalogány u. 23., 3910
+36 20 8060 000
www.keseipincze.hu

Dobogó Pincészet
Tokaj, Dózsa György u. 1., 3910
+36 30 5769 736
www.dobogo.hu

Rákóczi Pince
Tokaj, Kossuth tér 15., 3910
+36 30 4365 767
www.rakoczipince.hu

Gizella Pince
Tokaj, Dienes Pál u. 78., 3910
+36 20 2333 212
www.gizellapince.hu

Breza Pince
Tokaj, Szerelmi pincesor hrsz: 0145/3, 3910
+36 20 2416 548
www.brezapince.hu

Sauska
Tokaj, József Attila u. 2, 3910
+36 47 552 155
www.sauska.hu

Nagy-Kovács Pince
Tokaj, Dienes Pál u. 1., 3910
+36 30 4673 525
www.nagykovacs.hu

Hímesudvar Pincészet
Tokaj, Bem József u. 2., 3910
+36 47 352 416
www.himesudvar.hu

Péter Pincészet
Tokaj, Szerelmi Pincesor,13., 3910
+36 30 9721 050
www.peterpinceszet.hu

Balassa Bor
Tokaj, Hegyalja u. 37., 3910
+36 30 4706 146
www.balassabor.hu

Hétszőlő Szőlőbirtok
Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 19-21., 3910
+36 47 352 009
www.tokajhetszolo.com

4140

Nézd! Figyeld az árnyalatot, az átlátszóságot és a viszkozitást. 
Mindenképpen jó jel, ha a pohárba nézve tiszta és csillogó borral 
találkozol, a zavarosabb bor borbetegségekre is utalhat. Ha a pohárban 
megpörgetve a pohár falára tapadva, lassan csorog le a bor, az gazdag 
beltartalomra utal.
Szagold! Beleszagolva próbálj asszociálni a gyümölcsökre, virágokra vagy fűszerességre, amely 
a szőlőfajtára és a borkészítés módra is utalhat. Ha lédús szilvát érzel, akkor nagy eséllyel merlot-t 
kortyolsz, ha pedig illatos virágokat érzel, akkor valószínűleg olaszrizlinget vagy traminit. Ha inkább 
füves, zöldséges jegyeket, akkor sauvignon blanc-t vagy éppen cabernet sauvignon-t szagolsz. Ha 
földes, gombás aromákra bukkansz, gyanakodj egy pinot noir-ra, míg a fűszeresség a cabernet franc, 
a syrah és a kékfrankos jellemzője. A kávé, vanília vagy pirított magvak a hordó jelenlétére utalnak, 
a vajaspopcorn-, sajt- vagy karamellaroma pedig az almasavbontásra, mondjuk a chardonnay-nál, 
ami kicsit lágyítja a bort. A nagyon erősen mézes     aromák a természetes 
édes borokra jellemzőek, mint amilyen a tokaji aszú. 

Ízleld! Figyeld a sós, édes, savanyú és keserű ízeket, a szerkezetet/
vastagságot, és a korty hosszúságát is, ami a minőségre utal – illetve az 
összképet: mennyire volt egyensúlyban, nem volt-e túl savas, túl alkoholos 
vagy túl tanninos? Tetszett a bor, vagy mást kóstolnál?

Hogyan kell bort kóstolni?

ha túl hidegen kapod a bort, a poharat a kezedben tartva felmelegítheted. 

Borászatok



Kikelet Pince
Tarcal, Könyves Kálmán u. 62., 3915
+36 30 6369 046
www.tokajkikelet.hu

Kulináris élmények

Borászatok, borospincék, dűlőtúrák

Andrássy Rezidencia Wine & Spa
Tarcal, Fő u. 94., 3915
+36 47 580 015
www.andrassyrezidencia.hu

Kern Pincészet és Pezsgőház
Tarcal, Fő u. 104., 3915
+36 30 9435 252
www.kernwines.com
Basilicus Borkultúra Központ
Tarcal, Könyves Kálmán u. 17., 3915
+36 70 3380 038
www.basilicus.hu

Majoros Birtok és Borbár
Tarcal, Téglagyári pincesor 3915
+36 30 7581 021
www.majorosbirtok.hu

Páll Pince
Tarcal, Keresztúri u. 61., 3915
+36 30 9552 167
www.pallpince.hu

Matyisák-Vízkeleti Pincészet
Tarcal, Könyves Kálmán u. 38., 3915
+36 20 2430 710
www.matyisak-vizkeleti-pinceszet.hu

Myrtus Pince
Tarcal, Keresztúri u. 39., 3915
+36 20 2404 379
www.myrtus.hu

Pataky Borporta
Tarcal, Klapka u. 20., 3915
+36 30 8131 704
www.patakyborporta.hu

Gróf Degenfeld Szőlőbirtok
Tarcal, Terézia kert 9., 3915
+36 47 380 173
www.degenfeld.hu

Szedmák borház
Tarcal, Keresztúri u. 55., 3915
+36 30 9437 395
www.szedmak.pl

Kikötési pont: Timár 551. folyamkilométernél

Tarcal: Áldó Krisztus-szobor

Matyisák-Vízkeleti PincészetMatyisák-Vízkeleti Pincészet
Tarcal, Könyves Kálmán u. 38., 3915Tarcal, Könyves Kálmán u. 38., 3915

borászatok
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Tarcal
Tarcal városkát tokaji kikötőnkből lehet legkönnyebben megközelíteni. A kényelmes bringatávolságra lévő 
Tarcalon az Andrássy Rezidencia Wine & Spa Tokaj-Hegyalja legkiválóbb pincészeteinek borait kínálja 
borlapján. A borok elhivatott rajongói mindenképp keressék fel az Eszencia Éttermet, amely egyedülálló 
miliővel, gourmet fogásokkal és a tokaji borrégió legkiválóbb nedűivel várja látogatóit. A kulináris élvezetek 
mellett igazán egyedülálló élményt nyújt a szálloda elegáns wellness és spa részlege, emellett különleges 
masszázsokkal várják a feltöltődni és kikapcsolódni vágyókat. 

Tarcalon egyébként egy kézműves sajtmanufaktúrát is meglátogathatnak az ínyencek. A Zempléni 
Sajtmanufaktúrában igazi helyi különlegességeket lehet venni és kóstolni.

Timár
A halételeket kedvelők Tokajból könnyen elhajózhatnak vagy útközben betérhetnek a nagy hírű Timári      
Halsütőbe. A halsütőt nagy gondossággal és odafi gyeléssel működtető család a szívét és lelkét is belesüti 
a különlegesen fi nom halételekbe. A családias hangulat és a játszótér mellett kellemes környezet, 
madárcsicsergés és a nyári melegben is kellemes árnyékot nyújtó szép fák fogadják az ide érkezőket.  

A tarcal feletti gyönyörű körpanorámát nyújtó domb tetején Magyarország 

legnagyobb Jézus-szobra látható, mely a legimpozánsabb magyarországi 

Krisztus-szobor.
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Szabolcsi földvár
Szabolcs, Petőfi  út, 4467
+36 30 6369 046
www.szabolcsifoldvar.hu

A Gávavencsellőn található Dessewff y-kastély a Dessewff y család megbízásából a XVIII. század második 
felében, késő barokk stílusban épült kastély, mely a történelem szerelmeseinek lehet érdekes látnivaló.

Tiszabercel
A Tisza partján, gyönyörű környezetben, különleges hal- és 
húsételekkel várja vendégeit a Kérész Kikötő és Étterem 
Tiszabercelen. Egy családi séta keretében felkereshetitek a 
református templomot, majd a helyi termelői piacon érdemes 
körülnézni, ahol sok házi készítésű fi nomság vásárolható.

Szabolcsi földvár, Tomory-kúria, Mudrány-kúria

Várkapu büfé
Szabolcs, Petőfi  út 36-50., 4467
+36 42 655 173
www.varkapu-piheno.business.hu
Szabolcsi református templom
Szabolcs, Petőfi  út 16., 4467
+36 42 371 041
www.muemlekem.hu
Tőrös Étterem és Csárda
Szabolcs, Petőfi  út 36., 4467
+36 20 2781 881

Dessewff y-kastély
Gávavencsellő, Toldi Miklós u. 26., 4472
www.muemlekem.hu

Kikötési pont: Szabolcs 555. 
folyamkilométernél, Tiszabercel 569. 
folyamkilométernél

Gávavencsellő: Dessewff y-kastély

Kerékpártúrázási lehetőség

Hasznos 

Információk
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Szabolcs
Egyedülálló építészeti emlék a szabolcsi földvár, amely a IX.-X. században épült. Érdemes ellátogatnotok ide 
is, hiszen innen a legjobb a kilátás a környéken a természet szépségeire. A rendezett utcák, rendben tartott 
takaros házak és kertek, szép templomok miatt is érdemes kikötni Szabolcsnál. A vízparttól könnyed sétával 
elérhetőek a látnivalók, illetve a vásárlási lehetőségek is.    

A kikötő közelében álló volt Tomory-kúriában tematikus földvártörténeti látogatóközpontot terveznek 
kialakítani, amely bemutatná az európai földvárak történetét és a szabolcsi földvár népének mindennapjait. 
A földvár mellett Szűz Mária tiszteletére épült, ma a reformátusok által használt templom kihagyhatatlan 
látnivaló a településen. Tőle nem messze a Mudrány-kúria mutatja be a XIX-XX. századi polgári lét és életvitel 
stílusjegyeit.

Gávavencsellő 
A Gávavencsellőtől Tiszatelekig húzódó vaskos töltések határolta hullámtér egy ritka, kiveszőfélben lévő 
madárfajnak, a nagy fülemülének egyik utolsó menedéke. A Tisza és környéke kedvelt horgászparadicsom. A 
Kacsa-tónak nevezett holtág töltésen könnyen megközelíthető, s távoli helyekről is idevonzza a szenvedélyes 
horgászokat.

Kerékpárosok és átutazók kedvelt pihenője a Várkapu büfé, 

melyet érdemes felkeresni egy finom ebédért.
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Helytörténeti kiállítás és Horváth 
József Alkotóház
Dombrád, Kölcsey u. 4., 4492
+36 45 465 032
Ikon ételbár
Dombrád, Kossuth Lajos u. 52., 4492
+36 20 2365 989
www.ikonetelbar.metro.rest.hu

Kikötési pont: Dombrád 593. 
folyamkilométernél

Vasúti járműkiállítás

Helytörténeti kiállítás

Szabadstrand

Kulináris élmények
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Hasznos 

Információk

Dombrád
A Tisza közelsége kedvelt üdülőhellyé teszi Dombrádot, a város a strandolni vágyóknak különösen jó úti cél 
lehet. Az árnyékot adó fák ölelésében homokos vízpart, sportpályák és fi nom strandételek várják a vendégeket.
A Tisza-parton lehetőség van vízi sportolásra, így vízibiciklizésre, csónakázásra és vízisíelésre is. A horgászok 
pontyra, kecsegére, csukára, süllőre, harcsára és márnára horgászhatnak.

A Helytörténeti Kiállítás és Horváth József Alkotóház négy bemutatótermében Dombrád történelméhez és 
mindennapjaihoz kötődő emléktárgyak tekinthetők meg. A kiállítóteremben írásos emlékek mellett egy őskori 
kőbalta is megtalálható. A kultúra kedvelői a Városi Képtárban is hasznos időtöltésre találhatnak, ahol olyan 
művészek munkái vannak kiállítva, akik a településen élnek, vagy valamilyen módon kötődnek Dombrádhoz.
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Borecet Művek
Bodrogkeresztúr, Tarcali u. 22., 3916
+36 30 5254 049
www.borecet.hu

Panoráma kilátópont

Dereszla pincészet
Bodrogkeresztúr, Felső u. 2., 3916
+36 30 4564 717
www.dereszla.com
Tokajbor-Bene Pincészet
Bodrogkeresztúr, Felső u. 50., 3916
+36 47 396 017
www.tokajbor-bene.hu
Füleky Pincészet
Bodrogkeresztúr, Iskola köz 15., 3916
+36 47 396 478
www.tokaj.org.hu

Gönczy Pince
Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 80., 3916
+36 20 9285 388
www.gonczypince.hu

Kikötési pont: Bodrogkisfalud - Kalóz kikötő

Csodarabbi sírja

Kerékpártúrázási lehetőség

Keresztúri esték programsorozat

Borászatok, pincészetek

Kulináris élmények

borászatok
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Bodrogkeresztúr
A Zempléni-hegység déli részén, a Bodrog folyó ölelésében, markáns dombok között, gyufásskatulya méretű 
templomokkal, cérnaként kígyózó utakkal szegélyezve fekszik Bodrogkeresztúr. A világ első természetes 
édes borát termelő Tokaj-hegyaljai borvidék dűlőit érdemes bejárni. A változatos tájképi adottságokat és a 
természet csendjét egy pohár bor mellett élvezhetitek kedveseddel vagy baráti társaságoddal.

A Bodrog menti települések rejtett értékeit különböző túrák keretében fedezhetik fel az aktív kikapcsolódásra 
vágyók. Gyalogosan a helyi Panoráma Kilátópontra juthattok el, ahonnan szép időben Sárospatakig ellátni.

A borkedvelők a Dereszla pincészet programjai közül (feldolgozó- és pincelátogatás, borkóstoló, dűlőtúra 
bográcsgulyással) kedvükre válogathatnak. Magyarországon egyedülálló módon minőségi tokaji borból 
készült borecet készítését is megtekinthetitek a bodrogkeresztúri Tokaji Borecet Manufaktúrában.

A „Keresztúri esték” rendezvénysorozaton belül egy kellemes estét tölthettek el, változatos zenei stílusokkal,  
színházzal, kitűnő borokkal és borkísérő falatokkal egybekötve. A műsoron sok felvidéki és hazai színházi és 
zenei együttes is megtalálható. Aktuális előadásokról honlapunkon tájékozódhattok.

A XVIII. századi eredetű zsidó temető a Dereszla-dombon található, itt 

nyugszik a híres csodarabbi, Reb Steiner Saje.
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Hangavári Pincészet
Bodrogkisfalud, Klapka út 35., 3917
+36 20 5424 600
www.hangavari.hu

Panoráma kilátópont

Patricius Borház
Bodrogkisfalud, Várhegy dűlő, 3917
+36 47 396 001
www.patricius.hu
Kisfalucska Vendégház
Bodrogkisfalud, Petőfi  út 16., 3917
+36 30 9614 370
www.kisfalucska.hu
Grand Tokaj Szegi Pincészet
Szegi, Hatalos-hegy, 37., 3918
+36 70 4309 937
www.grandtokaj.com

Kalóz Kikötő
Bodrogkisfalud, Kossuth utca 6., 3917
+36 20 9264 020
www.kalozkikoto.hu

Kikötési pont: Bodrogkisfalud - Kalóz kikötő

Csodarabbi sírja

Kerékpártúrázási lehetőség

Keresztúri esték programsorozat

Borászatok, pincészetek

Kulináris élmények
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Kikötési pont: Bodrogkisfalud - Kalóz kikötő

borászatok

Bodrogkisfalud
A kis faluban több pincészetet is érdemes felkeresni. A Patricius Borház számára a borturizmus kiemelt 
fontossággal bír, a pince egyben látogatóközpont is. A gasztronómiai események, koncertek, kiállítások 
helyszínéül szolgáló borkóstoló-termeket, vinotékát és a csodás panorámájú borteraszt magában foglaló 300 
éves présházhoz szervesen kapcsolódik a gravitációs rendszerű borászat új épülete. A hagyományos birtok- 
és pincelátogatáson kívül dűlőtúrára, borpiknikre, lekvárkülönlegességekre hangolt borkóstolókra is van 
lehetőség. 

A kedves kis családi Hangavári Pincészet is kellemes időtöltést nyújthat egy pohár bor, magas puttonyszámú 
aszúk és nagy száraz borok fogyasztására.  Kínálatukban a Tokaj-Hegyaljára jellemző minőségi borok és 
borkülönlegességek mindegyike szerepel, melyeket hangulatos környezetben fogyaszthatnak és vásárolhatnak 
meg a vendégek.

A Kisfalucska Udvarház a Bodrog-parton, gyönyörű természeti környezetben található, ahol szaunával, 
konditeremmel, bérelhető sporteszközökkel (kenu, kerékpár) és játszótérrel, melegkonyhával várják az 
idelátogatókat.  
A nyaralóhajózók a Kalóz Kikötő és Yacht Klubban tudnak kikötni. Lehetőség van hajók, motorcsónakok, fánk 
(tube), vízisí, jetski, wakeboard bérlésére, de akár jogosítvány nélkül is vezethető 12 személyes bulipontonokat 
is bérelhetnek a vízisportok szerelmesei.

A Panoráma Kilátópont Innen is könnyen megközelíthető.
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A kedves kis családi Hangavári Pincészet is kellemes időtöltést nyújthat egy pohár bor, magas puttonyszámú 
aszúk és nagy száraz borok fogyasztására.  Kínálatukban a Tokaj-Hegyaljára jellemző minőségi borok és 
borkülönlegességek mindegyike szerepel, melyeket hangulatos környezetben fogyaszthatnak és vásárolhatnak 
meg a vendégek.

A Kisfalucska Udvarház a Bodrog-parton, gyönyörű természeti környezetben található, ahol szaunával, 
konditeremmel, bérelhető sporteszközökkel (kenu, kerékpár) és játszótérrel, melegkonyhával várják az 
idelátogatókat.  



Kvaszinger Pince
Olaszliszka, Burgundia utca 6., 3933
+36 20 2917 186
www.kvaszinger.hu

Dűlőtúrák

Budaházy Fekete Kúria 
Erdőbénye, Vörösmarty u. 4., 3932
+36 30 8606 261
www.bfk-tokaj.hu

Babits Pincészet
Tolcsva, Arany János u. 31., 3934
+36 30 2971 319
www.babitspince.hu

Kincsem-kastély
Tolcsva, Kincsem dűlő 1., 3934
+36 20 5192 756
www.kincsemkastely.com

Tolcsvai Szirmay-Waldbott-kastély
Tolcsva, Kossuth Lajos út 37., 3934
+36 30 9534 438
www.tolcsvaikastely.hu

Kikötési pont: Kvaszinger pince kikötőpont

Tolcsva: Kincsem-kastély

Kerékpártúrázási lehetőség

Borászatok, pincészetek

Kulináris élmények
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Kikötési pont: Kvaszinger pince kikötőpont

Hasznos 

Információk

Olaszliszka
Az egykor pezsgő életű mezőváros ma csendesen éli mindennapjait a Bodrog partján. Gótikus templomának 
tornya, melyet 1632-ben katonai őrtoronynak emeltek, a borvidék jellegzetes látnivalója, formájával eltér a 
megszokottól, és csodás kilátást ad annak, aki felkapaszkodik a tetejére. 

A tavasztól őszig a folyóhoz közel nyitva tartó Kelet-Európa Modern Képtárban a XX-XXI. század magyar 
geometrikus és posztgeometrikus alkotóinak munkái, valamint a Párizsi Magyar Műhely alkotói kaptak helyet. 
További látnivaló a Kovács úti lovasközpont, a Kossuth-ház, de a Komp étterem is várja vendégeit.

Dűlői közül a Rány, a Csontos, a Narancsi, a Határi, a Meszes és a Palandor is országos ismertségre tettek szert 
az elmúlt évtizedekben. Településszintű bora az egyetlen a borvidéken, ami nem furmintból, hanem hárslevelű 
szőlőfajtából készül, de itt találjuk vitán felül a legjobb száraz szamorodnit is, ezt az ősi, már eltűnőfélben lévő 
bortípust, amihez talán csak a francia Jura borvidéken készülő vin jaune hasonlít. 

Kikötési pontunk a Kvaszinger Pincészet családi gazdaság lábánál van. Évente előállított palackszámuk 
több mint 40 000 palack. Fő termesztett fajta a furmint, de sárgamuskotály- és hárslevelű-ültetvényekkel is 
rendelkeznek, így érdemes felkeresni a hangulatos pincészetüket. Innen akár két keréken is felfedezhetitek 
a vidéket Erdőbénye irányába, ahol a Budaházy Fekete Kúria - Tokaj Borászat hangulatos kerthelyisége vár 
titeket.

Tolcsva híres kincsem-kastélya impozáns látnivaló a környéken.
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Rákóczi Múzeum Néprajzi 
Kiállítóhely
Sárazsadány, 38., Fő u. 36, 3942
+36 47 511 135
www.rakoczimuzeum.hu

Kikötési pont: Sárazsadány, Bodrog 
28. folyamkilométernél

Rákóczi Múzeum Néprajzi 
Kiállítóhely

Hasznos 

Információk
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Sárazsadány
Sárazsadány község a világörökségileg védett Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék kultúrtáj északkeleti részén, 
a Zempléni-hegység lábánál, a Bodrog folyó mentén helyezkedik el. A táj képe és szerkezete az évezredes, ma 
is élő borászati kultúrával kölcsönhatásban formálódott. A történelmi település megőrizte településszerkezetét 
és a tájjal való kapcsolatrendszerét, amely a szőlőtermesztés, a borkészítés köré szerveződött.

Sárazsadányban a falusi életmódot ismerhetitek meg a Zemplént felölelő legnagyobb néprajzi gyűjteményen 
keresztül, így a történelem kedvelői szívesen barangolnak itt, és a gyerekeknek is érdekesség lehet a régi világ 
megismerése.

A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának Sárazsadányban létrejött Néprajzi Kiállítóhelye néprajzi 
kiállításoknak, ezen tárgyakhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai - hagyományt és népi értékeket megőrző 
- programoknak ad helyet (mesék, emlékek, halászat, kerámiák, földművelés, szőttesek, népi bútorok 
témaköréből).

A falu történelme visszaköszön a mai település képén, régi házai az egykor 

volt világot idézik a település funkcióváltása közepette.
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Rákóczi-vár
Sárospatak, Szent Erzsébet u. 19., 3950
+36 47 311 083
www.rakoczimuzeum.hu
Rákóczi Múzeum
Sárospatak, Szent Erzsébet u. 19., 3950
+36 47 311 083
www.rakoczimuzeum.hu

Pajzos Borászat
Sárospatak, Nagy Lajos u. 12., 3950
+36 47 312 310
www.pajzos-megyer.com
Harsányi Pincészet
Sárospatak Kossuth Lajos út, 3950
+36 70 4426 146
www.harsanyipinceszet.hu
Grill Gödör
Sárospatak, Rákóczi út 63., 3950
+36 20 8044 443
www.grillgodor.hu

Simkó Pincészet
Sárospatak, Bercsényi u. 27., 3950
+36 30 2723 561
www.simkopince.hu
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Megyer-hegyi tengerszem

Kikötési pont: Sárospatak, Bodrog 37.
folyamkilométernél

Rákóczi-vár/Sárospataki vár

Kerékpártúrázási lehetőség

Borászatok, pincészetek

Kulináris élmények
Hasznos 

Információk

Sárospatak
A tokaji bortermelő vidéken elhelyezkedő települést a múlt században Bodrog-parti Athénnak is nevezték. A 
város természeti értékei közé tartozik a Bodrog folyó, amely az Alföldet és a Hegyalját kapcsolja össze és kiváló 
vízitúrázási lehetőséget biztosít. 

Egyedülálló érték Sárospatak határában a 324 méter magas Megyer-hegyen található tengerszem, amelyet 
1997-ben természetvédelmi területté nyilvánítottak. Kikötőnkből érdemes szervezett túra keretén belül 
bejárni a környéket. A Pajzos Borászattúráin terepjárókkal, eldugott ösvényeken keresztül közelíthetitek meg 
a tengerszemet, majd onnan borkóstoló és dűlőtúrán is részt vehettek.

Sárospatak természeti értékei közé tartoznak a város határában található, kiváló fekvésű szőlőföldek, melyek 
az egész történelmi borvidéken elismertségnek örvendenek. Az egyik legszebb és legkiemelkedőbb ezek 
közül a Pajzos, amelyet adottságai miatt a gazdák csak „aranybányaként” emlegetnek. Az itt termett szőlőből 
érlelt kiváló minőségű borok olyan pincékben pihennek és várják elfogyasztásukat, mint a világörökség részét 
képező, 800 méter hosszú, szépségéről is méltán ismert Rákóczi Pince.

Legfontosabb épített emlékei a város két idegenforgalmi központja: a híres Rákóczi-vár és a Református 
Kollégium, mely a történelem szerelmeseit vonzhatja. A Rákóczi-vár az 1500-as évek közepén épült, reneszánsz 
formáját ma leginkább a Vörös-torony őrzi.

a Megyer-hegyen fekvő Tengerszem Magyarország legszebb természeti csodája.
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Gombos-hegyi pincesor

Kikötési pont: Sárospatak 37.
folyamkilométernél

Kerékpártúrázási lehetőség

Borászatok, pincészetek

Kulináris élmények

Espák Pincészet
Hercegkút, Petőfi  Sándor u. 53., 3958
+36 30 8437 058
www.espakpinceszet.hu

Hercegkút Kőporosi pincesor
Hercegkút, Petőfi  Sándor u. 52., 3958

Götz Pincészet
Hercegkút, Petőfi  Sándor u. 193., 3958
+36 30 8649 032
www.gotzpinceszet.hu

Gombos-hegyi pincesor
Hercegkút, Petőfi  Sándor u. 181., 3958

Gombos-hegyi Kálvária és 
Kilátó
Hercegkút, 3958

NAÁR Családi Pince és Szőlőbirtok
Hercegkút, Petőfi  Sándor u. 170., 3958
+36 30 860 4150
www.facebook.com/naar.csaladi.pince

borászatok

Hercegkút
A települést 1748-49-ben alapították, a Duna forrásvidékéről és a francia-svájci határvidékről származó 
sváb telepesek, akiket Trautson János herceg, a terület akkori birtokosa hívott be a török háborúkban és a 
Rákóczi-szabadságharcban megfogyatkozott népesség pótlására. A faluban minden házhoz tartozott pince a 
falu mellett húzódó pincesorokon. A pincéket a házzal együtt adták, vették. Ilyen egységes kinézetű pincékből 
álló emeletes pincesorokkal a Tokaji borvidéken máshol nem találkozhatunk, csak itt Hercegkúton.

Hercegkút délkeleti részén található a közel nyolcvan pincéből álló Gombos-hegyi pincesor. A Tokaji borvidék 
települései közül ez az egyetlen, ahol ilyen egységes kinézetű, egymás fölött 4 szinten sorakozó borospincéket 
láthatunk, a falun belül azonban nem ez az egyetlen pincesor. Hercegkút északnyugati szélén helyezkedik el a 
több mint nyolcvanöt egységet számláló, hasonló kiépítésű Kőporosi pincesor. A faluban a házakat a pincékkel 
együtt árulták és vették, így minden háztartáshoz tartozott egy. 

Sárospatak kikötési ponttól érdemes biciklire ülni és felfedezni a 3 km-re lévő csodás vidéket, pincesorokat, 
majd betérni például az Espák Pincébe, ahol a tokaji hagyományok és évszázados értékek találkoznak fi atalos, 
újító megoldásokkal, és kemencében sütött sváb ételekkel várják a vendégeket.

A gombos-hegyi pincesoron több pince is működik még, ahol a legfinomabb helyi 

borok várják az érdeklődőket a gyönyörű panoráma mellett.
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Széphalmi Gyümölcstár Manufaktúra
Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 199., 3988
+36 70 3982 713
www.szephalmi-biolekvar.hu
Kazinczy Ferenc Múzeum
Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 11., 3980
+36 47 322 351
www.kazinczyferencmuzeum.hu
Börtönmúzeum
Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35., 3980
+36 47 523 560
www.bv.gov.hu/hu/bortonmuzeum
Zsólyomkai pincesor
Sátoraljaújhely, Esze Tamás u. 34., 3980
www.gotokaj.hu

Zemplén Kalandpark
Sátoraljaújhely, Torzsás u. 25., 3980
+36 21 3457 070
www.zemplenkalandpark.hu
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Kikötési pont: Sátoraljaújhely, Bodrog 
50. folyamkilométernél

Zemplén Kalandpark

Pálinkamanufaktúra

Kulináris élmények

Kazinczy Ferenc Múzeum

Zsólyomkai pincesor
Hasznos 

Információk

Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely nevét a város fölött magasodó, sátorra emlékeztető hegyekről kapta. A hegyek között bújik 
meg a Zemplén Kalandpark, az ország legnagyobb komplex létesítménye. Itt található az ország leghosszabb 
bobpályája a maga 2275 méterével, valamint az ország leghosszabb ülőszékes  libegője is. Az extrém élmény 
szerelmeseit várja az átcsúszó kötélpálya, ahol 1036 méteres hosszúságban, 80 km/h-s sebességgel lehet 
száguldani. Kikötőnkből kerékpárral lehet legkönnyebben elérni a várost és a látványosságokat.

A múzeumot kedvelőknek fontos látnivaló az egyik legjobb magyar vidéki múzeum, a Kazinczy Ferenc Múzeum, 
ahol az állandó tárlatok mellett izgalmas időszaki kiállításokat is rendeznek, főleg néprajzi és képzőművészeti, 
valamint helytörténeti témában.

A Széphalmi Gyümölcstár Manufaktúra Kóstolóház igazi különlegességeket rejt, főleg annak, aki szereti a 
pálinkát, vagy szeretné megkóstolni. Elsősorban biopálinkákat, -lekvárokat, -gyümölcsleveket forgalmaznak 
„Széphalmi Nyelvforgató Pálinka” és a „Zemplén Kincse Lekvár” néven.

A Zsólyomkai pincesor a sátoraljaújhelyi Zsólyomka-patak völgyében fekszik, épült a XIII-XV. században. A 
pincék a magas-hegyi felvonóhoz és kilátóhoz, illetve a Szár-hegyre vezető út melletti völgyben találhatók, a 
lassan csörgedező Zsólyomka-patak két oldalán helyezkednek el.

aki pálinkát szeretne kóstolni, mindenképp keresse fel a 

Széphalmi gyümölcstár manufaktúrát.
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  A környék múzeumait, ökocentrumait is érdemes ilyenkor felkeresni. Mint a poroszlói 
Tisza-tavi Ökocentrum, melynek 1 millió literes egyedülálló édesvízi akváriumrendszere van, 
ahol végigsétálhattok a „víz alatt”. 

  Több órás program lehet a helyi borászatokat, pincészeteket bejárni, ahol a 
borkészítés történelmi múltját és mesterségbeli fortélyait ismerhetitek meg. A tokaji Rákóczi-
pince erre kiváló lehet, melynek lenyűgöző méretű lovagterme a borvidék legnagyobb föld 
alatti terme. A pince felett elhelyezkedő Udvarház helyet ad egy borbisztrónak és egy nagyon 
hangulatos borterasznak, ahova bárki betérhet egy pohár borra vagy egy frissítő fröccsre, és 
megkóstolhatja a Tokaj-Hétszőlő Szőlőbirtok borait.

   A hajón főzni is lehet, de a helyi termelőket és ételkülönlegességeket 
is javasolt megkóstolni. Kimozdulásképpen egy éttermet, csárdát, bisztrót is 
meglátogathattok, hogy utána újult erővel folytassátok a kártyajátékot.

       Kvízfüzetünk nemcsak a gyerekeknek ajánljuk, hanem az örök gyerek felnőtteknek is. 
Vigyázz, nem olyan könnyű, mint hiszed! Ha végképp nincs ötletetek, mit csináljatok, hívjátok a 
nyaralóhajózás csapatát, és segítünk érdekes és élményteli programokat találni, hogy még az 
eső se rontsa el a kedveteket.

3

4

5

6
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Mi legyen a program, 
ha esik az eső?

A hajókra érdemes vinni társasjátékokat, de mi is 
készülünk nemzetközi kártyákkal. Így rossz idő esetén a kényelmes 
nagy légterű nappaliban, vagy az ágyon hemperegve lehet eltölteni a 
napot egy-egy jó kártyajátékkal.

        Esős napon  a Tiszában vagy Bodrogban nem ajánlott fürdeni, ezért érdemes a 
környékbeli fürdők után nézni, amelyek belterében szauna, termál-, gyógyvíz és egyéb 
szórakozási lehetőségek lehetnek.

1

2

Tiszaújváros: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő****
Tiszafüred: Tiszafüredi Termál és Strandfürdő Tisza, Balneum Thermal 
Hotel - Balneum SPA
Miskolctapolca: Miskolctapolca Barlangfürdő****
Debrecen: Aquaticum Mediterrán Élményfürdő
Nyírbátor: Sárkány Wellness és Gyógyfürdő
Nyíregyháza: Aquarius Élményfürdő
Hajdúszoboszló: Hungarospa Strand- és Gyógyfürdő
Hajdúböszörmény: Bocskai Strand és Gyógyfürdő
Mezőkövesd: Zsóry Gyógy-és Strandfürdő

Vendégeink transzfer-
szolgáltatásunkat is igénybe 

vehetik, ha távolabbi településre 
szeretnének utazni. 

9 fős minibuszunk felől a 
bázis telefonszámán tudtok 

érdeklődni.
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Amennyiben szeretnéd segíteni a Föld túlélését, ezzel a néhány tippel közelebb 
kerülhetsz egy zöldebb élethez. Nemcsak a környezet védelme fontos, hanem 
saját magadé is.

Tippek a zöldebb életért

1. Vezess kevesebbet, sétálj többet! - Ez az egészségedre nézve is jobb.
2. Ültess fát! – Szintén egy kis mozgás a Földünkért a szabad levegőn, és közös program lehet 
a családdal.
3. Válassz energia- és víztakarékos háztartási gépeket! - Ha erre nincs mód, kapcsold ki, 
áramtalanítsd elektronikus eszközeidet, ha nincsenek használatban. Húzd ki a konyhai gépeket, 
a tévét és a telefontöltőd, ha éppen nincsenek használatban. 
4. Takarékoskodj a vízzel! - Csak akkor válassz magasabb hőfokú mosási programot, ha a 
ruháidnak igazán alapos tisztításra van szüksége, egyébként moss 30 fokban.
5. Gyűjtsd szelektíven a hulladékot! 
6. Részesítsd előnyben a természetes, biológiailag lebomló vagy könnyen újrahasznosítható 
alapanyagokat!

+ 1 tipp: Tartsatok kütyümentes napot! - Ha bizonyos időszakokban nem kapcsoljátok be a 
készülékeiteket, nemcsak a túlterhelt érzékeitek lélegezhetnek fel, hanem az áramfogyasztásotok 
is csökkenhet. Ez az ötlet különösen hasznos, ha gyerekeid vannak, hiszen az így felszabadult 
időt játékkal, olvasással és beszélgetéssel tölthetitek.
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A nyaralóhajók kijelölt útvonala védett természeti területen és Natura 2000 
területen halad át. A Natura 2000 terület európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű terület.

A szemetelés káros a természetre, és az 
ott élők mindennapjait befolyásolhatja.

Vigyázz a víz és az élővilág tisztaságára. 
Ne szennyezd a környezetet!

A növény- vagy állatvilág pusztítása 
veszélyezteti az élet bioritmusát.

Légy fi gyelemmel az állatvilágra és 
lakosságra, nyaralótársaidra, és ne 
hangoskodj késő este, kora reggel!

Óvd a környezetet!
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Tiszadobi pontonhíd
Különféle anyagokból (hadianyagok, korábbi  hadi pontonhidak, alumínium hadihíd,  
hídprovizórium-elemek) állították össze az ilyen típusú hidakat. Egész Európában csak 
Magyarországon található belőle három, máshol ilyen hidak nem láthatóak.

Az egyik ilyen híd Tiszadobnál van. Amikor nem 
úszkál jég a Tiszán, komp helyett pontonhíd köti 
össze Tiszalúcot Tiszadobbal. Ha jön egy hajó 
(a mi esetünkben nyaralóhajó), akkor pár perc 
alatt széntbontják a híd középső elemeit, hogy 
áthaladhasson a hajó. Hossza 169  méter, az útpálya 
2,7 méter széles.

Fontosabb telefonszámok
Vízirendészeti Rendőrkapitányság: +36 56 3751 45
Tokaj bázis - baj esetén értesítendő: 
 Nánai Norbert +36 70 6700 578
 Furkó Tibor +36 70 9401 528
Kisköre bázis - baj esetén értesítendő: 
 Katona György +36 70 3929 112
 Mucza Kálmán +36 70 6700 824

Mentők 104 Tűzoltók 105 Segélyhívás 112Rendőrség 107
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Hasznos információk
Borfutár
Tokajból a Rákóczi Pince borfutár-szolgáltatásával a Hétszőlő Pincészet borait is a hajóra 
rendelhetitek, akár az utazás előtt vagy alatt. Keresd őket a +36 47 352 408 vagy a +36 30 4365 
767 számok egyikén, vagy írj nekik az info@rakoczipince.hu címre a részletekért. 
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rendelhetitek, akár az utazás előtt vagy alatt. Keresd őket a +36 47 352 408 vagy a +36 30 4365 
767 számok egyikén, vagy írj nekik az info@rakoczipince.hu címre a részletekért. 

Sörfutár
Tiszafüredi kikötőnk partnercége a tiszafüredi NOPARA GyógySERtár, ahonnan söröket 
rendelhetsz a hajóra. Ajándékcsomagunkba  bekészítve  megkóstolhatjátok néhány  
sörkülönlegességüket, de ha megízleltétek, garantáltan szeretnétek majd többet fogyasztani 
termékükből. A +36 70 3141 149-es telefonszámon éred el őket.



A nyaralóhajózás üzemeltetője és a 
nyaralóhajók tulajdonosa a MAHART Zrt. 
Székhely: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 
5-7.

Biztosítékul kaució fi zetendő, ami a bérlés 
lejárata és a hajó sérülésmentes leadása 
után teljes egészében visszajár.

Indulási báziskikötőink Tokaj és Kisköre 
(Tisza-tó) településen találhatóak. A 
hajózható útvonalak mentén számos ponton 
kiköthetnek vendégeink, hogy felfedezzék a 
táj szépségeit, vagy a települések szórakozási 
lehetőségeit.

A nyaralóhajók hajóvezetői engedély nélkül 
vezethetők a hajózási térképen megjelölt 
útvonalakon.

Hajóink 6, 8 és 10 vendég fogadására ideálisak. 
Egy naptól akár egy hétig is bérelhetik 
hajóinkat vendégeink. 

A nyaralóhajós turizmus mind a hazai, mind 
a külföldi turisták számára vonzó élményeket 
kínál. A turistákat minden térségben kikötési 
és megállási lehetőséggel várják a vízparti 
települések. 

Foglalj online vagy telefonon: 

info@nyaralohajozas.hu, +36 70 770 0  495.
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Tokaj, a világörökségi helyszín 

megannyi kalandot rejt magában.

Tiszalök

sárospatak

sátoraljaújhely

olaszliszka

dombrád

Tiszabercel

Szabolcs

bodrogkeresztúr

tarcal

bodrogkisfalud
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