
FEDEZZE FEL
A TISZA-TÓ, FELSŐ-TISZA, BODROG TÉRSÉGÉT!

Nicols Estivale Quattro, Sixto és Octo 
hajók bérelhetőek kora tavasztól 
késő őszig tartó nyaralóhajózási 
szezonban. 

Legalább két napos a legrövidebb 
bérelhető időszak. Bérleti 
csomagjaink 2,3,4 nap és 1 hét.

Az önálló nyaralást teszik lehetővé a 
hajóvezetői engedély nélkül vezethető, 
szállást is nyújtó, lassú járású 
motoros hajók.

Nyaralóhajózás
a Tisza-tavon és Tokaj környékén

info@nyaralohajozas.hu www.nyaralohajozas.hu +36 70 770 0495 

PICTOGRAMMES

Nicols Estivale Quattro, Sixto és Octo 
hajók bérelhetőek kora tavasztól 
késő őszig tartó nyaralóhajózási 

+36 70 770 0495 
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TOKAJ KISKÖRE

ESTIVALE ® B | Sixto® | Octo® ESTIVALE ® B | Sixto® | Octo®

TISZA

"

Je suis un bateau à propulsion électrique

"

-

Poroszlói Ökocentrum

Árpád-kori templom

 FEDEZZE FEL A TISZA-TAVAT ÉS TOKAJ KÖRNYÉKÉT

ÚTVONAL KM ZSILIPEK ÓRA

2 NAPOS 
HÉTVÉGE A 0

4 NAPOS HAJÓZÁS A 200 0 25h
1 HÉT A 250 0

ÚTVONAL KM ZSILIPEK ÓRA

2 JOURS A 60 0 8h

4 NAPOS HAJÓZÁS A Tiszacsege 100 0 12h

1 HÉT A Tiszalök 0

SZLOVÁKIA

Nicols bázis

Hajózható szakasz
vége 

Tiszalök: vízi erőmű

Kikötőhely

E-töltős kikötő

Érintetlen tiszai élővilág

Tokaji borkóstolás

SÁROSPATAK
Rákóczi-vár

Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő

www.nyaralohajozas.hu

Tokaj:
Sárospatak:
Tiszadob:
Szabolcs:



Fesztiválkatlan

Tokaj belváros

Rákóczi Pince

Nyaralóhajózás
a Tisza-tavon és Tokaj környékén

Budapest Debrecen

Szegred
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www.nyaralohajozas.hu

TOKAJBÓL

KISKÖRÉRŐL

Tokaj a leghíresebb borunk és a fesztiválok városa is egyben. A Bodrog menti kisváros az UNESCO 
világörökséget képező borospincékkel és kiváló éttermekkel várja. Miután felfedezte Tokaj városát 
és a híres édes bort, tovább haladva három irányba is hajózhat.

Induljon Sátoraljaújhely felé, és látogasson el a Zemplén Kalandparkba, Közép-Európa legnagyobb 
szabadtéri kalandparkjába. Sárospatakon a Rákóczi család gyönyörűen felújított vára alatt töltheti 
az éjszakát. Érdemes megállni Bodrogkeresztúrnál, ahol kenuval, kajakkal barangolhatja be a 
védett Bodrogzugot. Az útvonal végig a Zemplén mellett hajózható, a szőlőföldek és borospincék 
közvetlen közelében.

Tokajból hajózhat a Felső-Tiszán északnak Tiszabercel érintésével Dombrádig a vadregényes folyón, 
vagy indulhat délnek a tiszalöki erőművig és onnan vissza Tokajba.

Nyaralóhajózzon a Tisza és a Bodrog nyugodt és vadregényes vizein. Két báziskikötőnkből indulhat:   
Kisköréről a Tisza-tó várja, Tokajból indulva a Bodrog és a Felső-Tisza vidékét fedezheti fel. A borokat, 

az érintetlen természetet és a hagyományos vidéki ízek kedvelőinek ajánljuk útvonalainkat.

Kisköréről hajóval a tavon és a folyón felváltva Abádszalók és Tiszafüred irányába indulhat, ahol 
kiváló strandok és remek horgászhelyek és persze jobbnál-jobb éttermek várják. A Tiszán felfelé 
érdemes megállni Tiszacsegénél a híres halászcsárdánál, majd hajózzon tovább Tiszalökig, ahol a 
vízierőművet tekintheti meg. Visszaúton érdemes kikötni az Andrássy család tiszadobi kastélyánál 
és tenni egy sétát. Visszaérve a Tisza-tóhoz, kössön ki Poroszlónál, az Ökocentrumnál, ahol egy 
óriás akváriumot nézhet meg. Itt érdemes biciklire szállni és két keréken felfedezni a közeli 
Hortobágyot, ahol a “puszta szafari” jelenthet kikapcsolódást.  

BODROG-TISZA



1. Tokaj

2. Tarcal
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A vidék névadója Tokaj, a belváros a kései barokk építészeti stílusával, hangulatos kialakításával romantikus és 
festői képet tár az idelátogatók elé, kedves kis kávézókkal és éttermekkel. Tokaj és környéke ideális lehet 
pároknak, illetve baráti társaságoknak, akik számos szórakozási és kikapcsolódási lehetőség mellett a bortur-
izmust és a gasztronómia élményeket részesítik előnyben.

Tokaj belvárosában, a Jézus szíve templommal szemben található LaBor Bistro. A nyári szezonban kellemes, 
árnyékos terasz fogadja a vendégeket, belépve azonban a bisztró atmoszférája, az igényesen válogatott bútorok 
és berendezések is rögtön elvarázsolnak. Helyi alapanyagokból készült finom ételek, kézműves termékek és 
különleges borok várják a vendégeket. Ha pedig hosszúra nyúlna az este, különleges vintage hangulatú szobák 
várják a pihenni vágyókat. A bisztró alatt található pince pedig borvacsorák, nagyobb baráti összejövetelek 
tökéletes helyszíne lehet.     

A kulturális negyed impozáns látványossága a Világörökségi Bormúzeum, 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 és svájci 
termőterületek különlegességeivel is megismerkedhetnek. 

Szintén az UNESCO Világörökség részeként, a Rákóczi Pince a tokaji borok valóságos szentélye, azon ritka 
helyek egyike, ahol álom és valóság keveredik az odalátogató képzeletében. A pincét, amely a XV. század elején 
épült, királyok, fejedelmek, hercegek és tábornokok vallhatták sajátjuknak az évszázadok során. A lenyűgöző 
méretű lovagterem (28 m hosszú, 10 méter széles, 5 méter magas) a borvidék legnagyobb földalatti terme, itt 
választották 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.

Akik a vízi sportokat részesítik előnyben és vízen szeretnék felfedezni a környéket, érdemes a Kajak-kenu 
Ponttól 2 személyes túrakajakokat vagy 4 személyes túrakenukat bérelni.  Tokaji Vízitúra Központ a Bodrogzug 
új kapuja, a Tiszán és a Bodrogon szervezett kajak, kenu, sárkányhajó és SUP túrák kiindulópontja.

Tokaj kültéri koncerthelyszíne és szabadtéri színháza, a Fesztiválkatlan, tavasztól őszig várja a szórakozni 
vágyókat. Az aktuális koncertek és fesztiválok listájáért látogasson el honlapunkra.

Tarcalon az Andrássy Rezidencia Wine & Spa Tokaj-hegyalja legkiválóbb pincészeteinek borait kínálja 
borlapján, ezért a borok elhivatottai 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.

10 NAPOS ÚTIKALAUZ a Tokaj és Felső-Tisza térségben

Hasznos Infók

Penny Market Tokaj:
Hétfő-Szombat: 7:00-20:00
Vasárnap: 7:00-18:00 

Coop Tokaj:
Hétfő-Szombat: 6:00-18:00
Vasárnap: 6:00-13:00

Fesztiválkatlan program:
www.fesztivalkatlan.hu
+36-30-908-69-25
Tokaj, Bodrogkeresztúri út 2.

LaBor Bistro:
Minden nap: 10:00-23:00
Tokaj, Bethlen Gábor út 1.

Világörökségi Bormúzeum:
Hétfő: Zárva
Kedd-Vasárnap: 10:00-18:00
www.bormuzeum.eu
+36-47-552-050
Tokaj, József Attila u. 11., Serház u. 55.

Rákóczi Pince:
Hétfő-Vasárnap: 10:00-20:00
www.facebook.com/rptokaj
+36-47-352-408
Tokaj, Kossuth tér 15.

Kajak-kenu Pont:
www.viziturapont.hu/felso-tisza/tokaj
+36 20 413 09 79
Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.

Andrássy Rezidencia Wine & Spa:
Eszencia Étterem nyitva tartása:
Minden nap 12:00-15:00 és 18:00- 1:00
www.andrassyrezidencia.hu
+36-47-580-015
Tarcal, Fő u. 94.
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6. Tímár

3. Szabolcs

4. Tiszabercel

5. Dombrád

3-4 NAP

A halételeket kedvelők Tokajból könnyen elhajózhatnak vagy útközben betérhetnek a 2013-ban a TOP 5 magya-
rországi halsütők első helyezett éttermébe, a nagy hírű Tímári Halsütőbe. A halsütőt nagy gondossággal és 
odafigyeléssel működtető család a szívét és lelkét is belesüti a különlegesen finom 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.  

Akit érdekel a történelem, annak Szabolcs meglátogatása élvezetes program lesz. Az elmúlt évtizedekben 
-évszázadokban számos régészeti kutatás és véletlenszerű rábukkanás hozott a felszínre csodálatos régészeti 
emlékeket a magyarság Kárpát-medencei történetének hajnaláról: aranyveretes szablyákat, tarsolylemezeket, 
gazdag sírokat. A helyi Mudrány-kúriában található helytörténeti kiállításon mindez megtekinthető.

Egyedülálló építészeti emlék a szabolcsi földvár, amely a 9-10. században épült. Érdemes ellátogatnia 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.      

www.nyaralohajozas.hu
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Kérész Kikötő és Étterem:
Hétfő-Vasárnap: 10:00-22:00
www.facebook.com/
kereszkikototiszabercel
+36-20- 231-5556

Mudrány-kúria:
Minden nap: 9:00-17:00
Szabolcs, Petőfi út 39.

Ikon Ételbár:
Hétfő-Csütörtök: 11:00-22:00
Péntek: 11:00-01:00
Szombat: 14:00-01:00
Vasárnap: zárva
www.facebook.com/ikonetelbar
+36-20-236-5989
Dombrád, Kossuth utca 54.

Vasúti Járműkiállítás:
Egész évben nyitva, ingyenesen 
látogatható: 10:00-18:00
+36-45-465-032

Tisza partján, gyönyörű környezetben, különleges hal- és húsételekkel várja vendégeit a Kérész Kikötő és 
Étterem Tiszabercelen. Egy családi séta erejéig felkereshetik a Református templomot, majd a helyi termelői 
piacon érdemes körülnézni, ahol sok házi készítésű finomság vásárolható.

Dombrád a strandolni vágyóknak igazán jó úticél lehet. Homokos vízpart, magas fák nyújtotta kellemes árnyék, 
sportpályák és finom strandételek várják a vendégeket. A családoknak a szabadtéri Vasúti Járműkiállítás 
nyújthat szórakozást, a helyszínen vontatásra és pályafenntartásra használt mozdonyok, személy- és teherkoc-
sik gyűjteménye található. A szabadtéri járműkiállítás mellett a helyi vasúttörténeti gyűjtemény is megtekinthető 
egész évben. 

A visszahajózás előtt az Ikon Ételbár felkeresése ajánlott, aki szeretne egy olasz, magyar vagy amerikai 
street-food ételkülönlegességet kóstolni az étterem idilli külterén vagy klimatizált belterében.

Tímári Halsütő:
Minden nap: 11:00-20:30
+ 36 30-388-2658



7. Tokaj II.

9. Sárospatak

8. Bodrogkeresztúr

5-7 NAP

www.nyaralohajozas.hu

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 szaba dtéri néprajzi múzeuma, a 
megye öt különböző tájegységének népi építészetét mutatja be. Kedvükre barangolhatnak a Felső-Tisza 
vidékének jellegzetes épületei között és részt vehetnek a skanzen változatos programjaiban.

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

A tokaji bortermelő vidéken elhelyezkedő települést a múlt században Bodrogparti Athénnak is nevezték. A 
történelem kedvelőinek érdemes itt megnéznie a sárospataki várat vagy más néven Rákóczi-várat, amely a 
magyarországi késő reneszánsz építészet legértékesebb alkotása, Sárospatak legjelentősebb műemléke, a 
magyar nemzeti örökség része. Egyébként a magyar 500 forintos papírpénz hátoldalán a sárospataki vár látható, 
amely a hatalmas Rákóczi-birtoknak része volt.

10 NAPOS ÚTIKALAUZ a Tokaj és Felső-Tisza térségben
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Nyíregyházi Állatpark:
Hétfő: Zárva
Kedd-Vasárnap: 10:00-18:00
www.sostozoo.hu
+36-42-479-702
Nyíregyháza, Sóstói út

Sóstói Múzeumfalu:
Hétfő: Zárva
Kedd-Vasárnap: 10:00-18:00
www.muzeumfalu.hu
+36-42-479-704
Nyíregyháza, Sóstói út

Sárospataki Vár:
Hétfő: Zárva
Kedd-Vasárnap: 10:00-18:00
www.rakoczimuzeum.hu
+36-47- 311-083
Sárospatak, Szent Erzsébet u. 19.

Tokaji Borecet Manufaktúra:
Hétfő-Péntek: 8:00-16:00
www.borecet.hu
+36-30-525-4049
Bodrogkeresztúr, Tarcali u. 22. 
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A Zempléni-hegység déli részén, a Bodrog folyó lágy ölében 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, hogy a változatos tájképi adottságokat és a 
természet csendjét egy pohár bor mellett élvezze kedvese vagy barátai társasága mellett.

A Bodrog-menti települések rejtett értékeit különböző túrák keretében fedezhetik fel az az aktív kikapcsolódásra 
vágyók. Gyalogosan a helyi Panoráma Kilátópontra juthat el, ahonnan szép időben Sárospatakig ellátni. A 
borkedvelők a Dereszla pincészet programja között kedvükre válogathatnak: feldolgozó- és pincelátogatás, 
borkóstoló, dűlőtúra bográcsgulyással lehetőségekből. De Magyarországon egyedülálló módon minőségi tokaji 
borból készült borecet készítését is megtekinthetik a bodrogkeresztúri Tokaji Borecet Manufaktúrában.

“Keresztúri esték” rendezvénysorozaton belül egy kellemes estét tölthet el, lelkét változatos zenei stílusokkal és 
színházzal, testét kitűnő borokkal és borkísérő falatokkal táplálva. A műsoron sok felvidéki és hazai színházi és 
zenei együttes is megtalálható. Aktuális előadásokról honlapunkon tájékozódhat.



10. Sátoraljaújhely

11. Bodrogkisfalud

12. Tiszalök
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Kazinczy Ferenc Múzeum:
Hétfő: Zárva
Kedd-Vasárnap: 9:00-17:00
www.kazinczyferencmuzeum.hu
+ 36-47-322-351
Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 11.

Dereszla Vinotéka:
Hétfő: Zárva
Kedd-Vasárnap: 10:00-22:00
www.dereszlavinoteka.hu
+36-30-456-4717
Bodrogkeresztúr, Felső u. 2.

Hangavári Pincészet:
Hétfő- Vasárnap: 10:00-20:00
www.facebook.com/hangavari
+36-20-542-4600
Bodrogkisfalud, Klapka út 35.

Kis-Tisza Ökocentrum:
www.kistisza.hu
+36-70-670-1019
Tiszalök, József Attila u. 17.

Zemplén Kalandpark:
Hétfő-Péntek: 10:00-18:00
Szombat-Vasárnap: 9:00-19:00
www.zemplenkalandpark.hu
+36-21-345-7070
Sátoraljaújhely, Torzsás u. 25.

Az építészeti kitérő után, a természet szerelmeseinek lehet különleges rogram az ország egyik legszebb 
természeti csodája, a Megyer-hegyi Tengerszem, amely Sárospatak fölötti 324 méter magas Megyer-hegyen 
található. Területe több mint egy hektár, amely egész évben, szabadon látogatható. A tó a legmélyebb pontja 6,5 
méter, a tavat körülvevő sziklafalak pedig 70 méterrel magasodnak a víz fölé. Napjainkban a tengerszem 
Észak-Magyarország egyik legkedveltebb túrázó és kiránduló helye, hiszen jó állapotban lévő tanösvények is 
találhatóak itt.

Az egész napos túra után, az Espák Pince várja vendégeit, ahol a tokaji hagyományok és évszázados értékek 
találkoznak fiatalos, újító megoldásokkal, kemencében sütött sváb ételekkel.

Espák Pince:
Hétfő-Vasárnap: 10:00-23:00
www.espakpinceszet.hu
+36-30-843-7058
Hercegkút, Petőfi Sándor u. 53.

Sátoraljaújhely nevét a város fölött magasodó, sátorra emlékeztető hegyekről kapta. Ezek közt a hegyek közt 
bújik meg a Zemplén Kalandpark, az ország legnagyobb komplex létesítménye, mely a szabadidő aktív 
eltöltésére és extrém élmények gyűjtésére is alkalmas. Itt található az ország leghosszabb bobpályája a maga 
2275 méterével, valamint Ez a kalandpark büszkélkedhet az ország leghosszabb ülőszékes libegőjével is. Az 
extrém élmény szerelmeseit várja az átcsúszó kötélpálya, ahol 1036 méteres hosszúságban, 80 km/órás 
sebességgel lehet száguldani a Magas-hegy és a Szár-hegy között.

A múzeumokat 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 vonalon.
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A kis faluban több pincészetet érdemes felkeresni. A Dereszla Vinotéka az egyik leghíresebb, a birtokra érkező 
vendégek megismerkedhetnek a borászati technológiánkkal, a feldolgozás folyamatával, és sétát tehetnek a 
történelmi pincében. A különböző borkóstolók programjában akár nyolc fajta bor kóstolása is szerepelhet. 

A kedves kis családi Hangavári Pincészet is kellemes időtöltést nyújthat egy pohár kellemes bor 
elfogyasztására. Tokaj-hegyaljára jellemző minőségi borok és borkülönlegességek mindegyike szerepel Náluk.

A nyugalomra, csöndre és a természet közelségére vágyóknak javasoljuk a Panoráma Kilátó-pontot, ahol egy 
üveg bor mellett gyönyörködhetnek a táj szépségében.

A Kis-Tisza Ökocentrum lehetőséget teremt a Kenyérgyári-holtág valamint a környező területek flórájának és 
faunájának széleskörű feltárására és bemutatására, egyedi növény- és állatvilág, melyeknek jelentős része 
védett, vagy fokozottan védett kategóriába tartozik. Gyerekeknek és a természet kedvelőinek tökéletes napi 
program lehet itt időzni. 



Foglaljon online vagy telefonon:
+info@nyaralohajozas.hu
36 70 770 0495

www.nyaralohajozas.hu
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Hasznos Infók

Ízek Menedéke: 
Hétfő-Vasárnap: 08:00-18:00
www.facebook.com/Ízek-Menedéke
+36-70-317-7913
Tiszalök, Hősök tere 1.

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 tiszalöki sportcentrum 
és sportszálló területén igényes, tiszta, rendezett és csodálatos természeti  környezetben kapcsolódhat ki, 
teniszezhet, ping-pongozhat, röplabdázhat vagy akár csobbanhat is a sportcentrum medencéjében.  

Az sportcentrum után a helyi Ízek Menedéke sajtműhelyet érdemes felkeresni, ahol nyers tehéntejből készítik 
termékeiket, köztük krémsajtot, ordát, gomolyákat, joghurtot, mozzarellát, valamint kemény sajtokat, melyeket 
a Tisza páradús mikroklímájában érlelik kiteljesedésük és terroir jellegük kialakítása érdekében.
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