AKTIVMAGYARORSZAG.HU

AKTÍVAN
A BORVIDÉK DŰLŐIN

Tokaj-Hegyalja és Bodrog-völgye

Aktívan
ésés
Bodrog-völgye
Aktívan,Tokaj-Hegyalja
Tokaj-Hegyalja
a Bodrogzug vidékén
vidékén

Kis-Milic

SZLOVÁKIA
Kéked
Hollóháza

Poprád
Rózsahegy

Hidasnémeti

Eperjes

Lőcse

Salgótarján

Vác

Gyöngyös

Eger

Munkács

Jászberény

Novajidrány

Vásárosnamény
Mátészalka
Szatmárnémeti

Tiszafüred

Nagyhuta

Garadna

Beregszász

Kisvárda

Nyíregyháza

Esztergom
Szentendre
Budapest

Tokaj

Miskolc

Kovácsvágás

Ungvár

d

Edelény

Fony
Vizsoly

Debrecen

Encs

Boldogkőváralja
Boldogkőújfalu
Gibárt

Via ferrata

Kilátó

Vízi megállóhely

Tengerszem, bányató

Tolcsva

Kerékpártúrák

Eurovelo 11

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
MEGYE

Szegilong

Szerencs

Kenézlő

Tiszakarád Tisza

Tiszatelek

AKTÍVAN A BORVIDÉK DŰLŐIN
TOKAJ-HEGYALJA ÉS BODROG-VÖLGYE

Bodrogkisfalud
Gávavencsellő
Tisza
Bodrogkeresztúr
Kiadó: Aktív- ésBodrogzug
Ökoturisztikai FejlesztésiBalsa
Központ Nonprofit Kft.

Tarcal

Taktaharkány

Györgytarló

Szegi

Mád

Krisztus szobor
11

Karcsa

Sárazsadány

Olaszliszka

Mezőzombor

Borospince

Vajdácska

Sárospatak
Bodrogolaszi

Monok

Strand

Pácin

Hercegkút
Erdőhorváti

Érmihályfalva

Kastély

Felsőberecki
11

Erdei pihenő

Református templom

Múzeum

Borsi

Megyerhegyi-tengerszem

Tállya

Könyvtár

Smaragd-völgy

Sátoraljaújhely

Erdőbénye

Tanösvény

Széphalom

Regéc

Abaújszántó

Vár

Mikóháza

rná

Ipolyság

Sárospatak

Pálháza

Gönc

He

Rimaszombat

Pusztaradvány

Sátoraljaújhely

Szendrő

Füzérradvány
Telkibánya

Kassa

Zólyom

Losonc

rn
He

Nagymihály
Rozsnyó

Nyíri

ád

Besztercebánya

Aggtelek

Füzérkajata

11

Bo
dr
og

Zsolna

SZLOVÁKIA

Füzér

Prügy

Tiszabercel
Kiadás
éve: 2021
Szabolcs
Ingyenes kiadvány
A kiadvány termékmegjelenítést tartalmaz!
Tokaj
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
Ibrány
MEGYE
Rakamaz
11

Nagyhalász

0

5
km

Kis-Milic

SZLOVÁKIA

SZLOVÁKIA

Füzér

Kéked
Hollóháza

Füzérkajata

11
Hidasnémeti

Nyíri

ád

rn
He

Füzérradvány
Telkibánya

Pusztaradvány

Pálháza

Gönc

Mikóháza

Kovácsvágás
Nagyhuta

Garadna

Smaragd-völgy

Borsi

Regéc

Fony
Vizsoly

Sátoraljaújhely

He

rná

d

Novajidrány

Széphalom

Felsőberecki

Megyerhegyi-tengerszem

Pácin

11
Encs

Boldogkőváralja
Boldogkőújfalu

Hercegkút
Erdőhorváti

Gibárt

Sárospatak

Vajdácska

Karcsa

Tolcsva
Abaújszántó

Sárazsadány

Erdőbénye
Olaszliszka

Tállya

Bo
dr
og

Bodrogolaszi

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
MEGYE

Szegilong
Monok

Kenézlő

Tiszakarád Tisza

Bodrogkeresztúr

Bodrogzug

Gávavencsellő
Tisza
Balsa
Szabolcs

Tiszabercel
Nagyhalász

Mezőzombor
Tarcal

Taktaharkány

Tiszatelek

Szegi

Mád

Bodrogkisfalud
Szerencs

Györgytarló

Prügy

Tokaj

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
MEGYE

Rakamaz
11

Ibrány

0

5
km

TOKAJ-HEGYALJA ÉS BODROG-VÖLGYE – AHOL FELFEDEZŐVÉ VÁLHATSZ TE IS!
Szőlősorok barázdálta dombok, barátságosan kacskaringózó folyók és egy titkos vízi birodalom –
ez Tokaj-Hegyalja és a Bodrog-völgye vidéke. A táj kínálja magát, hogy kenuban, túrabottal vagy épp két
keréken eredj a természeti kincsek és a történelmi emlékek nyomába. Hogy aztán a kalandok végén
egy pohár furminttal a kezedben nyújtóztasd ki tagjaidat…
A Bodrog hazánkba érkezve 51 kilométer hosszan, fák ölelésében kanyarog Sárospatakot érintve egészen
Tokajig, ahol a Tiszába torkollik. A folyó vízi országútként köti össze ezt a két, gazdag történelmű várost:
a nevezetes Rákóczi-váráról híres „Bodrog-parti Athént” és a közel 700 éves pincerendszereket rejtő,
világörökségi borvidéket. A Bodrogzugban, a Tisza és a Bodrog közös árterében áradáskor a fák lombkoronái
mint bokrok kandikálnak ki az ezüst víztükörből. Életre szóló élmény felfedezni ezt az izgalmas vízi világot.
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Aktívan a borvidék dűlőin – Tokaj-Hegyalja és Bodrog-völgye

Hangulatos dűlőtúrák, föld alatti labirintusok, vízi dzsungelélmény és időutazás a múltba – ez vár
Tokaj-Hegyalja és a Bodrog-völgye vidékén. Itt egy percre sem fogsz unatkozni, azt megígérhetjük.
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1. RÁKÓCZI-VÁR, SÁROSPATAK

+1 HELY, AMI
ELVARÁZSOL

TOP5

3. ÁLDÓ KRISZTUS SZOBOR, TARCAL

A tarcali bányató fölött magasodik
Magyarország legnagyobb, 8,5 méteres
Jézus-szobra, amelynek tövéből lélegzetelállító
körpanoráma nyílik a környék szőlőtábláira és
az Alföldre. A szobrot egy panorámasétányon
közelítheted meg, amely mellett gondozott
park, piknikpadok, nyáron pedig illatozó
levendulamező vár.

2. REFORMÁTUS KOLLÉGIUM NAGYKÖNYVTÁRA, SÁROSPATAK

A pataki kollégium épülete a világ egyik
legszebb könyvtárát rejti. Festett, térhatású
kupolája igazi látványosság. Gárdonyi, Móricz
és Kossuth diákként itt koptatta a padokat, és
valószínűleg olvasgatott az épület gyönyörű
könyvtárában, amelyet mindenképpen
érdemes meglátogatni.

Az 1530-as években épült vár hazánk
legjelentősebb késő reneszánsz műemléke,
egyben történelmünk hű tanúja is.
Itt szervezték Wesselényiék titkos
összeesküvésüket, és ez volt a Rákócziszabadságharc idején a kurucok központja. A
vár ékessége a Lorántffy fejedelemasszonyról
elnevezett loggia, amely a Vörös toronyba
vezet át.

Aktívan a borvidék dűlőin – Tokaj-Hegyalja és Bodrog-völgye
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TOP 5 hely, ami elvarázsol

+1. JÁNOS VÁRA KILÁTÓ, KOVÁCSVÁGÁS

Titkos látványosságot találunk Kovácsvágás
fölött. Pontosan 1050 lépcsőfokon sétálhatsz
fel a János-hegyen épült kilátóhoz, ahonnan
gyönyörű panoráma nyílik a Zemplén hegyeire,
a Hegyközre, sőt tiszta időben még a füzéri
várra is. Megéri felsétálni ezért a látványért!

5. GOMBOS-HEGYI PINCESOR, HERCEGKÚT

Tokaj-Hegyalja vidékének egyik
látványosságát jelentik a domboldalba vájt
kis háromszögpincék hosszú sorai Hercegkút
határában. A Sárospatak mellett fekvő
települést a jellegzetes pincékkel együtt sváb
telepesek építették a 18. században.

4. MEGYER-HEGYI TENGERSZEM

A hegyi tavacska méltán kapta meg 2011-ben
az ország legszebb természeti csodájának
járó címet, bár valójában nem tengerszem,
hanem emberkéz alkotta tó. Malomkőbánya
működött itt hosszú évszázadokon át, mára
visszahódította a természet. Minden évben
népszerű kirándulóhely, ahol via ferrata pályát
is kipróbálhatsz.
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AKTÍVAN TOKAJ-HEGYALJA ÉS A BODROG-VÖLGYE VIDÉKÉN

Két nemzetközi jelentőségű terület fekszik egymás mellett a régióban: Tokaj-Hegyalja az
UNESCO-Világörökség része, míg a Bodrogzug nemzetközi jelentőségűként elismert vizes élőhely, ún.
ramsari terület. Olyan látnivalók várnak itt rád, melyekért érdemes túracipőt húzni, és vízre, bringára
szállni.
Lépj ki a komfortzónádból, és menj közel! Túráinkon erdőkben, tanösvényeken haladhatsz, vagy épp
szőlőtáblák között kapaszkodhatsz fel a kilátásig. Ha kajakba, kenuba ülsz, felfedezheted a Bodrogzug
vadregényes vízi birodalmát; sőt, akár SUP-túrára is indulhatsz. Biciklis útvonalterveink kis forgalmú
utakon, hangulatos falvakon át haladnak, és érintik a Zemplén elragadó tájait is.
Gyerekekkel indulnál útnak? Túratippekkel segítünk, mit érdemes megnézni a család kisebb tagjaival.

TEKERJÜNK ITTHON!
Emlékezetes élmény a szőlőültetvények szabdalta
domboldalak mellett, híres borvidéki falvak között
bicajozni, a Zemplén sötétzöld hegytömegeivel a
messzeségben. A szelíd Bodrog mellett vezet az
Eurovelo 11-es kerékpáros útvonal karbantartott,
jó minőségű útvonala, érintve nemesi kúriákat,
kastélyokat. Érdemes arrafelé is elkalandozni.
Ha vállalkozol rá, hogy biciklivel hódítsd meg a
zempléni táj emelkedőit, az ország talán legszebb
középkori várainak látványa lesz a jutalmad.

TÚRÁZZUNK ITTHON!

A lassú folyású Bodrogon akár kezdőként is bátran
vállalkozhatsz egy vízitúrára. Kenutúráinkat úgy
állítottuk össze, hogy az evezést néha megszakítva
megismerkedhess egy-egy településen a helyi
nevezetességekkel. Amit mindenképp próbálj ki,
ha a vízjárás engedi: SUP-ozás a Bodrogzugban.
Felejthetetlen élmény!
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EVEZZÜNK ITTHON!

Aktívan Tokaj-Hegyalja és Bodrog-völgye vidékén

A dűlőtúrát ki ne hagyd, ha Tokaj környékén jársz!
Felkapaszkodni a szőlősorok között a dombtetőre,
ahonnan belátni az egész táj hullámzó, présházak
pöttyözte szőttesét – hidd el, nem mindennapi
élmény. Útvonalaink különleges panorámát
nyújtó kilátópontokhoz, történelmi pincesorokhoz
kalauzolnak el. A kalandot kedvelőknek ajánljuk a
Megyer-hegyi tengerszemnél épült via ferrata pályát,
ahol kötélpályán kapaszkodva egy egészen más
perspektívából lehet szemlélni a tavat.
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összekötő kerékpárút-hálózat
11-es számú útvonala átszeli
Magyarországot is. A jó
minőségű, kitáblázott bicikliút
Norvégia északi csúcsától halad
egészen Görögországig.
Magyarországra a Zemplén
északi részén lép be, majd a
hegységet megkerülve eléri
Sárospatakot. Onnan a Bodrog
folyó mentén vezet Tokajig,
majd a Tisza mellett a szegedi
határig. Tokaj-Hegyalja, Bodrog
térségében az útvonal végig
kiépített kerékpárúton, illetve
kis forgalmú közúton halad.
Érdemes néha letérni róla,
hiszen egy kis kitérővel olyan
gyönyörű helyszínekre lehet
eltekerni, mint a Zsólyomkai
pincesor, a Megyer-hegyi
tengerszem, a gyönyörű
Erdőbénye, a tarcali Teréziadomb vagy a térség egyik
borászati központja, Mád. Ha
a Tisza mellett elbringázol
Tiszalökig, érdemes megállni a
Holt-Tisza partján, a Kis-Tisza
Ökocentrumnál.
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EUROVELO 11 – KELET-EURÓPAI ÚTVONAL
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KERÉKPÁRTÚRA-AJÁNLÓ
SMARAGDVÖLGYI KERÉKPÁRTÚRA
A körtúra a Smaragdvölgy Pihenőparkba vezet, amely a Zemplén egyik legszebb helyén fekszik, egy kis tó partján,
zöld lombok ölelésében. Sárospatakról Sátoraljaújhelyig elkülönített kerékpárúton tekerhetsz. Sátoraljaújhely túlsó
végén, a körforgalomnál tábla jelzi, hol kell elkanyarodni a Zemplén Kalandpark és Rudabányácska felé. Menj erre,
és ha van kedved, állj meg a kalandparknál, ahol a falmászástól a bobozáson és libegőzésen át a völgyátcsúszásig
sok élményt kipróbálhatsz. Innen pár kilométer a Smaragdvölgy, ahol akár csónakázni, vízibiciklizni is tudsz a tavon.
Ezután Károlyfalván át tekerhetsz vissza Sárospatakra.
	Túraútvonal: Sárospatak–Sátoraljaújhely–
Rudabányácska–Károlyfalva–Sárospatak
	Túratípus: kerékpáros körtúra

Széphalom
Nagyhuta

SZLOVÁKIA

Smaragd-völgy

Táv: 33,3 km

Borsi

Szintemelkedés: 430 m

Sátoraljaújhely

Időigény: 4-5 óra
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Túra besorolása: közepes
LÁTNIVALÓK:
• Sárospatak:
Rákóczi-vár,
Sárospataki Képtár,
Református Kollégium Nagykönyvtára,
Iskolamúzeum,
Vártemplom
• Sátoraljaújhely:
Bortemplom,
Börtönmúzeum,
Magyar Nyelv Múzeuma,
piarista Nagyboldogasszony-templom,
Zemplén Kalandpark,
ungvári és zsólyomkai pincesor

Felsőberecki
Hercegkút

og
Bodr

Sárospatak

További
információk:

aktivmagyarorszag.hu
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Kerékpártúra-ajánló
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KERÉKPÁRTÚRA-AJÁNLÓ

TOKAJ KÖRNYÉKI BRINGÁS PANORÁMATÚRA

A RÁKÓCZIAK NYOMÁBAN

Ez a túra a borvidék különleges kilátópontjain vezet végig.
Tarcalon az Áldó Krisztus szoborhoz gyalog tudsz felmenni:
a dombtetőről rálátni a türkiz színben tündöklő bányatóra
is. Tarcal végén egy kis betonúton tekerhetsz fel a Szent
Teréz-kápolnához. Szemkápráztató a szőlőültetvények
végeláthatatlan ritmusa és a felettük fehérlő kis templom.
Bodrogkeresztúron nemcsak a 40 centis kilátópont vár,
hanem a Dereszla 3200 éves aranykincse is. Olaszliszkán
Samuel Tinon borászt keresd, aki nemcsak kinyitja neked a
katolikus templomot, hogy szétnézhess a torony tetejéről,
de kiváló borait is megkóstolhatod.

A Rákóczi családhoz kötődő környékbeli helyszíneket járja körül ez a vadregényes, kihívásokat sem nélkülöző túra.
A Rákócziak sárospataki várától Vajdácska felé kell tekerned, hogy Karosnál átléphesd a határt. A szlovákiai Borsiban
meglátogathatod Rákóczi fejedelem szülőházát. A Sátor
aljaújhelytől Rudabányácskáig tartó utat az erdő csendessége és a Fehér-patak csobogása teszi varázslatossá.
A festői Smaragdvölgy után következik a túra nehezebbik
része: egy hosszú, 5-6%-os emelkedő, ami után már egyenes út vár Sárospatakig.

	Túraútvonal: Tokaj–Tarcal–Bodrogkeresztúr–
Bodrogkisfalud–Szegi–Szegilong–Olaszliszka–
Szegilong–Szegi–Bodrogkisfalud–Bodrogkeresztúr–
Tokaj

	Túraútvonal: Sárospatak–Vajdácska–Karos–
Bodrogszerdahely (Szlovákia) – Szőlőske (Szlovákia)
Borsi (Szlovákia) – Nové Mesto/Kisújhely (Szlovákia)
–Sátoraljaújhely–Rudabányácska–Károlyfalva–
Sárospatak

	Túratípus: kerékpáros körtúra

	Túratípus: kerékpáros körtúra

Táv: 51,4 km

Táv: 48,7 km

Szintemelkedés: 461 m

Szintemelkedés: 148 m

Időigény: 5-6 óra

Időigény: 4-6 óra

Túra besorolása: könnyű

Túra besorolása: közepes

További
információk:

aktivmagyarorszag.hu

Az ország talán legszebb fekvésű várát és egy magyar
Downton Abbey-nek is beillő, káprázatos kastélyt
láthatsz ezen a zempléni körtúrán. Sátoraljaújhelyről
erdők között tekerhetsz Füzérradvány felé, ahol a Károlyi
család romantikus stílusban épült gyönyörű kastélya áll.
A híres, 300 éves platánt rejtő gyönyörű angolparkban
mindenképpen érdemes sétálni egyet. A meredek vulkáni
bércre épült, középkori füzéri vár lenyűgöző látványt nyújt,
ahogy a környező zöld táj fölé magasodik. Visszafelé
végig gurulunk – Sátoraljaújhelyre érkezve még érdemes
ellátogatni az ungvári pincesorra, amely borostyánnal
benőtt pincéivel, kis ösvényeivel mesebeli kertre
emlékeztet.

Két gyönyörű várat és fél tucat nemesi kúriát ismerhetsz meg
ezen a túrán, miközben Zemplén legszebb területein tekersz
át. Az útvonal erőnlétet igényel, de az emelkedőkért kárpótolnak a látványosságok. Erdőbényén találod Szepsi Laczkó Máté
emlékházát: úgy tartják, ő készített először aszút 1630 körül
húsvéti ajándékul Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszonynak.
Egy nagyobb emelkedő után következik Boldogkő gyönyörű
kilátást nyújtó, 13. században épült vára. A szintén középkori
regéci várhoz kanyargós, nehezebb útszakasz vezet. A következő állomás Tolcsva: a kis településen nem kevesebb, mint
hat kastélyt találsz! Az egyikben, a Szirmay–Waldbott-kastélyban interaktív kiállítás mutatja be a főúri család történetét.

	Túraútvonal: Sátoraljaújhely–Pálháza–Füzérradvány–
Füzér–Füzérkomlós–Bózsva–Pálháza–Sátoraljaújhely

	Túraútvonal: Erdőbénye–Abaújalpár–Boldogkőújfalu–
Boldogkőváralja–Korlát–Fony–Regéc–Erdőhorváti–
Tolcsva–Erdőbénye

	Túratípus: kerékpáros körtúra

	Túratípus: kerékpáros körtúra

Táv: 59,1 km

Táv: 68,4 km

Szintemelkedés: 716 m

Szintemelkedés: 966 m

Időigény: 8-9 óra

Időigény: 8-9 óra

Túra besorolása: nehéz

Túra besorolása: nehéz

Kerékpártúra-ajánló

KÖZÉPKORI VÁRTÚRA
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TÖRTÉNELMI CSODAHELYEK NYOMÁBAN

VEZETETT E-KERÉKPÁROS TÚRÁK
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Aktívan a borvidék dűlőin – Tokaj-Hegyalja és Bodrog-völgye

Ha eddig nem mertél bringatúrára indulni, akkor most itt az idő! Újdonságként 2021-től a Aggteleki
Nemzeti Park e-kerékpáros körtúrákat szervez, több útvonalon, szakvezetéssel.
Az elektromos rásegítésnek köszönhetően nagyobb távokra is bátran vállalkozhatsz, és már az emelkedők sem foghatnak ki rajtad. Csak élvezned kell a gyönyörű erdők és hullámzó dűlők látványát.

HERCEGKÚTI PINCETÚRA

MALOMKŐ TÚRA

Hangulatos bemelegítő túra, könnyű terepen. Az
út elején Sárospatak nevezetes épületei nyújtanak látványosságot, majd kerékpárúton, illetve kis
forgalmú közúton tekerünk Hercegkútig. A Gomboshegyi és a Kőporosi pincesorok önmagukban is nagyon
látványosak, de a Gombos-hegyi Kálvária bejárása lelki
feltöltődést is adhat. Kérjük, biztonságod és egészséged
megóvása érdekében a pincéknél járva a pár kortynyi kóstolómennyiséget ne lépd túl!

Ez egy igazi ismerkedő túra azoknak, akik most próbálják
ki először az elektromos kerékpárt. Sárospatakról
Sátoraljaújhely felé bringázunk a kerékpárúton, majd a 37.
számú főutat keresztezve már a természetben folytatjuk
a tekerést. A Ciróka pihenőnél érdemes letenni a bringát,
és az erdei úton felsétálni a gyönyörű Megyer-hegyi
Tengerszemig, ahol akár az ország leizgalmasabb via
ferrata pályáját is kipróbálhatod.

Táv: 12 km
Szintemelkedés: 20 m
Időigény: 4 óra
Túra besorolása: könnyű

	
Táv: kerékpár: 9 km, gyalogtúra:
3 km + via ferrata (opcionális)
Szintemelkedés: 200 m
Időigény: 3-5 óra
Túra besorolása: közepes

SÁTOROS NAGY LÁTVÁNYTÚRA

REGÉC-TÚRA

HEGYKÖZ-TÚRA

Ezen a gyönyörű, látványos túrán előbb
Sátoraljaújhelyre, majd a Smaragdvölgyi Pihenőparkhoz érkezünk. Ezután
következik a túra nehezebbik része, de
ne rémisszenek el az emelkedők, hiszen
ezek elektromos rásegítésű kerékpárral
könnyebben legyűrhetők. A Mikolai
pihenőnél leteheted a kerékpárt, hogy
gyalog másszunk föl a csodaszép
Megyer-hegyi Tengerszemhez. Itt a tó
fölé benyúló via ferrata pályát is kipróbálhatod! Károlyfalvánál csatlakozunk
be a már ismert kerékpárútba Sárospatakig.

Lejtőkkel és emelkedőkkel tarkított
túrát ajánlunk most, de e-kerékpárral
belevághatsz ebbe is – fáradozásaid
jutalma egy gyönyörű vár. Sárospatakról déli irányban indulunk el, majd
Erdőhorvátinál a magasabb hegyek
közé érünk. A gerincen áthaladva,
a Zempléni-hegység tetején elérjük
a festői regéci várat. A visszaúton
Tolcsván megállunk egy pincelátogatásra.

Ez a túra a Zempléni-hegység legészakibb kistájára, a Hegyközbe vezet, a füzéri várhoz. Sárospataktól kerékpárúton megyünk Sátoraljaújhely,
Széphalom és Mikóháza érintésével
Pálházáig. Rövid pihenő után irány
észak, a cél: Füzér várának elfoglalása. A füzéri polgármesteri hivatal
udvara látogatóközpont is egyben,
itt akár tölthetjük is a bringákat, míg
felmászunk a várba. A kiegészítő gyalogtúra hossza kb. 4 kilométer.

Szintemelkedés: 220 m

Szintemelkedés: 300 m

Időigény: 5-6 óra

Időigény: 8 óra

Túra besorolása: közepes

Túra besorolása: nehéz

	
Táv: 80 km (+12 km pálházai
kitérő opcionális)
Szintemelkedés: 375 m
Időigény: 8 óra
Túra besorolása: nehéz

További információ:
aktivmagyarorszag.hu

Vezetett e-kerékpáros túrák

	
Táv: 65 km
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Táv: 40 km

KIRÁNDUL A CSALÁD – GYALOGTÚRA GYEREKEKKEL
Ezeket a családi túrákat kisebbekkel, nagyszülőkkel is bátran bevállalhatjátok. A rövidebb távok kényelmesen bejárhatók egy-két óra alatt, az együtt megtett út pedig sok értékes, közös élményt tartogat.

BOROSTYÁN TANÖSVÉNY, TOKAJ
A 6 kilométeres tanösvény a tokaji vasútállomástól visz fel a Kopasz-hegy 512 méteres csúcsára, a TV-toronyhoz, miközben elhalad a Szerelmi pincesor romantikus hangulatú pincéi és a Lencsés-völgyi kőfejtő mellett. Gyönyörű erdei sétára
számíthattok, aminek a végén szemet gyönyörködtető kilátás vár az Alföldre és Tokaj-Hegyaljára. A tanösvény 9 táblája
a hegy állat- és növényvilágát, jellemző geológiai formáit mutatja be.
Vigyázat, esős időszakban az út eleje a laza löszös talaj miatt csúszós lehet!
„A SZŐLŐMŰVELŐ EMBER ÉS A TERMÉSZET” TANÖSVÉNY, ERDŐBÉNYE
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Aktívan a borvidék dűlőin – Tokaj-Hegyalja és Bodrog-völgye

Hogyan lesz a szőlőből bor? Miért különleges az itt termett szőlő? Ezeket mind megtudhatjátok a Béres Szőlőbirtokon, a
Lőcse-dűlőn kialakított 1,5 kilométeres, 10 állomásból álló tanösvényen. A hangulatos dűlősétán megismerkedhettek a
szőlő életútjával a termesztéstől egészen a feldolgozásig.

HÉTSZŐLŐ TANÖSVÉNY, TOKAJ, HÉTSZŐLŐ SZŐLŐBIRTOK

17

Kirándul a család – Gyalogtúra gyerekekkel

A tokaji Kopasz-hegy déli lejtőjén elnyúló történelmi szőlőbirtok fél évezredes múltra tekint vissza: 1502-ben a Garai
család hét dűlőt vásárolt, innen ered a Hétszőlő elnevezés. Károlyi Gáspár, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és a Rákóczicsalád is felbukkant a tulajdonosok között, majd a birtok az osztrák korona kezébe került. A szőlőhegyen kialakított
3,5 kilométeres tanösvényen megismerkedhettek az itteni jellemző szőlőfajtákkal és egy régi, történelmi birtok
mindennapjaival is.
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Aktívan a borvidék dűlőin – Tokaj-Hegyalja és Bodrog-völgye

GYALOGTÚRA-AJÁNLÓ

TARCALI PANORÁMATÚRA

MEGYER-HEGYI TENGERSZEM ÉS HERCEGKÚT

Ez a könnyű és látványos kirándulás Tarcal legszebb látnivalóit
fűzi fel. A faluból induló panorámaút egy gyümölcsfákkal
beültetett domboldalon kanyarog a település fölé magasodó
Áldó Krisztus-szoborhoz. Innen fantasztikus körpanoráma
nyílik a környékre: alattad Tarcal és a szőlőföldek kottára
emlékeztető sorai, míg a horizont az Alföld síkságába
olvad. A legszebb kilátás a bányató felé nyílik. Ehhez a
tóhoz sétálhatsz el, ha lefelé, a panorámaút elágazásánál
balra indulsz tovább. A tótól a kopasz-hegyi TV-toronyhoz
kapaszkodhatsz fel, majd a hegyen átvágva eléred Tokajt.
Ott még érdemes a Finánc-dombi kilátóból megcsodálni a
Tisza és a Bodrog összefolyását – igazi látványosság.

A Sárospatakról induló körtúra első állomása a Megyerhegyi tengerszem. Az óriási sziklafalakkal körbevett tó
valójában nem tengerszem: a 15. századtól malomkőnek
való követ bányásztak itt – erről két ottfelejtett malomkő is
tanúskodik. Később, a bánya bezárása után a fejtési gödörben
alakult ki a ma is látható tó. Ha kalandvágyó vagy, feltétlenül
próbáld ki a tengerszem mellett kiépült, új via ferrata pályát,
ahol a sziklamászást biztonságos körülmények között,
kötélpályák mentén gyakorolhatod. A túra érinti a bájos
zsákfalut, Makkoshotykát és a két különleges pincesoráról
híres sváb települést, Hercegkutat is. Itt érdemes megnézni
a sváb tájházat.

	Túraútvonal: Tarcal–Áldó Krisztus-szobor–bányató–
Kopasz-hegy–TV-torony–Finánc-dombi kilátó–Tokaj

	Túraútvonal: Sárospatak–Megyer-hegyi kilátó–
Tengerszem–Makkoshotyka–Hercegkút–Sárospatak

	
Túratípus: gyalogos vonaltúra

	
Túratípus: gyalogos körtúra

Táv: 10,3 km

Táv: 20,6 km

Szintemelkedés: 453 m

Szintemelkedés: 320 m

Időigény: 4 óra

Időigény: 6 óra

Túra besorolása: könnyű

Túra besorolása: közepes

FEL A JÁNOS VÁRA KILÁTÓHOZ

KÖRTÚRA A SÁTOROS-HEGYEK CSÚCSAIN

A zempléni Kovácsvágás falu mellett magasodó fa
kilátótoronyból gyönyörű panoráma nyílik a hegyközi falvakra
és a hegységre. Indulj el Pálházáról, az erdei vasút melletti
parkolóból. Nemsokára elhaladsz egy középkori eredetű
vízimalom és egy bánya mellett. Lassan eléred az erdővel
borított Som-hegyet, majd azon átvágva Kovácsvágást. A
falu határában indul a hosszú, 1050 fokból álló lépcsősor,
amely a János-hegy tetejére, a kilátóhoz vezet. Visszaérve
Pálházára még látogass el – akár erdei kisvonattal is – a
festői szépségű Kőkapuhoz, ahol a Károlyiak romantikus
vadászkastélya alatt egy szelíd tó csábít csónakázásra.

A Sátoraljaújhely felett körben magasodó, vulkáni eredetű
csúcsokat sokan a Zemplén legszebb hegyvonulatának
tartják. Ennek a hegyláncnak a felfedezésére indulhatsz
most – a túra az öt csúcs közül kettőt, a legszebbeket érinti.
A Magas-hegyről, a Zempléni Kalandpark alsó állomásától
indulva, meredek kaptatókon mászod meg a szomszédos
Szár-hegyet, ahol a Szent István-kápolna mögötti sziklákról
fantasztikus kilátás nyílik a környékre. Visszaereszkedve
a városba, érdemes kitérőt tenni a Zsólyomka-völgy felé.
A pincék között csörgedező kis patak ellenállhatatlan
hangulatot kölcsönöz a településrésznek. A túra a Zempléni
Kalandpark középső állomásánál ér véget.

	
Túratípus: gyalogos körtúra

Táv: 15,4 km

Táv: 8,5 km

Szintemelkedés: 402 m

Szintemelkedés: 464 m

Időigény: 5 óra

Időigény: 4 óra

Túra besorolása: közepes

Túra besorolása: nehéz

Gyalogtúra-ajánló

	
Túratípus: gyalogos körtúra

	Túraútvonal: Sátoraljaújhely–Magas-hegy–Szár-hegy–
Sátoraljaújhely

19

	Túraútvonal: Pálháza–Vízimalom–Kovácsvágás– János
vára kilátó–Kovácsvágás– Pálháza

KALANDRA FEL! BÁTORSÁGPRÓBA TOKAJ-HEGYALJÁN
MEGYER-HEGYI TENGERSZEM – VIA FERRATA PÁLYA
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Aktívan a borvidék dűlőin – Tokaj-Hegyalja és Bodrog-völgye

Fedezd fel a környék egyik legszebb látnivalóját egy egészen új perspektívából!
A Megyer-hegyi tengerszem az ország egyik legszebb látványossága. Nem mindennapi élmény az újonnan kiépített via
ferrata pályákról, sziklamászás közben lepillantani a tóra. Több méteres magasságban a csillogó víztükör fölé lépni pedig
már adrenalinfröccs a javából!
Az élményt biztonságos körülmények között, fém kötélpályákon, beszerelt kábelek, lépővasak, sisak, beülő heveder és
karabínerek segítségével próbálhatod ki. Négy pálya közül választhatsz, az utak a közepes nehézségtől kezdődnek. A via
ferratát természetesen kezdők is kipróbálhatják, őket túravezető fogja segíteni az úton. Felszerelés bérelhető.

ZEMPLÉN KALANDPARK – BOB, MÁSZÓFAL, LIBEGŐ ÉS VÖLGYÁTCSÚSZÁS
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Kalandra fel! Bátorságpróba Tokaj-Hegyalján

Át mernél csúszni kötélen lógva egy völgyön 150 méteres magasságban? Tedd magad próbára!
A Sátoraljaújhelyen kialakított Zemplén Kalandparkban nem csak a Sólyom névre keresztelt átcsúszó
kötélpályát próbálhatod ki, amelyen 80 kilométer/órás sebességgel száguldhatsz át a Magas-hegyről a
szomszédos Szár-hegyre. Van még itt téli-nyári bobpálya, mászófalkomplexum, kanyargós hófánk pályák,
izgalmas kalandtúra pályák és és itt találod Magyarország leghosszabb libegőjét. A hatalmas park az egész
család számára felejthetetlen pillanatokat nyújt minden évszakban.

A BODROGZUG BIRODALMA
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Aktívan a borvidék dűlőin – Tokaj-Hegyalja és Bodrog-völgye

A Bodrog és a Tisza ártere a Tokaj–
Bodrogzug Tájvédelmi Körzet részeként az Aggteleki Nemzeti Parkhoz
tartozik. A több ezer hektáros
ártéri síkságon a viszonyok a vízszabályozások
előtti
állapotokat
idézik. A Bodrogot kísérő ártéri
galériaerdők és rétek tavasszal ezüstös
színbe öltöznek a két folyó megáradt,
csillogó vizétől.
Ha kajakba vagy kenuba ülsz, úgy
manőverezhetsz a törzsek között a
hajóval, ahogy az erdei túrán sétálsz
a fák között. A széles rétek felett fél
méterrel suhansz a víztükrön, miközben
nem messze tőled védett madarak
fészkelnek az érintetlen vadonban. Az
áradások levonultával pedig előtűnnek
a csatornák és mocsarak, ahol szintén
lehet vízitúrázni.
A Tokaji Vízitúra Központtól fél
órát kell felfelé evezni a Bodrogon,
hogy megtaláld a Bodrogzug rejtett
bejáratát. Itt csodavilágba érkezel:
hangulatos csatornákon, tündérrózsák
között evezhetsz el a madármegfigyelő
toronyig. Tavasszal récéket, sirályokat
láthatsz, nyáron pedig parti madarak,
kócsagok, gémek járnak erre halászni.
Júniusban – akárcsak a Tiszán – itt is
látható a tiszavirágzás.
A Tokaji Vízitúra Központban nemcsak
kajakot, kenut bérelhetsz, de segítenek
a túraszervezésben is.

bodrogzug.hu

SUP-OZÁS A BODROGZUGBAN
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A Bodrogzug birodalma

A Tisza és a Bodrog összefolyása közti terület különleges élővilágnak ad helyet, amelyet érdemes
testközelből megfigyelni. A Tokaj Vízitúra Központban bérelhetsz SUP-ot, de akár szervezett SUP-túrákba
is bekapcsolódhatsz. A deszkás evezés fiatal sportágnak számít Magyarországon, de népszerűsége egyre
nő. A SUP-deszkával egészen keskeny vagy sekélyebb vízi ösvényekre is beférsz. A túra útvonala az aktuális
vízállás függvényében változik, hiszen itt a rétek és ártéri erdők a tavaszi esőzések következtében víz alá
kerülnek.

VÍZITÚRA-AJÁNLÓ
A borvidéket a vízről felfedezni egészen más élmény. A Bodrog lassú folyása miatt tökéletesen
alkalmas vízisportokra, akár kezdőknek is ajánlott. Ha útközben megállsz egy-egy településen,
kalandozásaid során valódi kincseket fedezhetsz fel. Sokak számára a Hegyalja és Tokaj régió csak
a borok vagy a történelmi látnivalók kapcsán jelent célpontot, pedig mesés vízitúra helyszínnek számít
Bodrog és a Tisza is.

SÁROSPATAKTÓL SZEGIIG: A „LEGEK” ÚTJA
A Bodrognak ezen a szakaszán rengeteg történelmi nevezetességet ejthetsz útba. Már indulás előtt érdemes megnézned
Sárospatakon a híres Rákóczi-várat, mely reneszánsz loggiájával Hegyalja gyöngyszeme, valamint a Református
Kollégium Nagykönyvtárát, mely Európa egyik legszebb könyvtára. A vízitúra első megállója Bodrogolaszi: az egykori
vallon faluban az ország egyik legrégebbi temploma áll. A román kori épületet a 12. század végén emelték. Az utolsó
állomás Szegi, a „leg-ek” települése. Itt található a leghosszabb, 5,5 km hosszú Grand Tokaj Szegi pince és az egyik
legmélyebb, a Babits pince.
	
Túraútvonal: Sárospatak–Bodrogolaszi–Szegi

Erdőhorváti

Túratípus: vízitúra
Tolcsva

Aktívan a borvidék dűlőin – Tokaj-Hegyalja és Bodrog-völgye

	
Időigény: 6 óra

Sárazsadány
Vámosújfalu

Erdőbénye

	Túra besorolása: könnyű

Olaszliszka
Szegilong

Bo
dr
og

Bodrogolaszi

Táv: 24 fkm
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Sárospatak

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
MEGYE
Viss
Kenézlő

Mád

Szegi

T isz
a

További
információk:

aktivmagyarorszag.hu

A LEGENDÁS TISZA-TÚRÁK ESSZENCIÁJA
– A BALSAI RÉVTŐL TOKAJIG

SZEGITŐL TOKAJIG:
AZ ÁRTÉRI ERDŐK ÁRNYÉKÁBAN

A Balsáról induló vízitúra félnapos kellemes evezés a
Tiszán. A folyó ezen a szakaszon erdőkkel kísért, szelíd
arcát mutatja. A folyószabályozások idején számos kanyarulatát levágták, amelyek most holtágként kínálnak fontos
madárélőhelyet. Kellemes sodrással támogatva evezhetsz
a közeli Szabolcs település felé, ahol érdemes megállni és
megnézni a gyönyörű, 11. századi, román kori templomot
és az Árpád-korban épült földvárat. Ezután indulj tovább
Tímár felé, ahol érdemes kikötni a hangulatos parti halsütödénél. A túra végállomása Tokaj, amelyet a legegyszerűbb gyalogosan bejárni.

Ha a Bodrognak ezt a szakaszát választjuk, akkor
túránkat kiegészíthetjük egy bodrogzugi kitérővel. Ehhez
engedélyt kell váltanunk, mert az Aggteleki Nemzeti Park
munkatársai korlátozzák a fokozottan védett területen
tartózkodók számát. A Bodrog árterében számos víziés gázlómadárfaj él vagy tart pihenőt vonulása közben.
Érdemes megfigyelni a környező állatvilágot. Különösen
érdekes a Bodrogzug tavasszal, ha az ártéri erdők víz
alá kerülnek, és az egész táj egy hatalmas vízfelületként
ragyog. Szegiben a vízitúra megállóhelynél a túrázók
főzési lehetőséget és sátorhelyet találnak.

Túratípus: vízitúra

Túratípus: vízitúra

Táv: 14 fkm

Táv: 13 fkm

	
Időigény: 4 óra

	
Időigény: 4 óra

	Túra besorolása: könnyű

	Túra besorolása: közepes

Vízitúra-ajánló

	
Túraútvonal: Szegi–Bodrogkisfalud–Bodrogkeresztúr–
Tokaj
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Túraútvonal: Balsa–Szabolcs–
Tímár(halsütő) –Tokaj

VILÁGÖRÖKSÉGI BORVIDÉK
MITŐL KÜLÖNLEGESEK A TOKAJI BOROK?
A Tokaji borvidék a világ egyik legjobb adottságú bortermő vidéke. A környező folyók, vizes-mocsaras területek
és a védőn ölelő zempléni hegyek olyan különleges mikroklímát alakítottak ki, amely kedvez a Botrytis cinerea
penészgomba őszi elterjedésének. Ez a gombafajta idézi elő a szőlőszemek összetöpörödését, aszúsodását. Emellett
a vulkanikus talaj olyan ásványi anyagokat rejt magában, amelyek az itt készült boroknak gazdag, egyedi ízvilágot
kölcsönöznek.
A BORVIDÉK TÖRTÉNETE DIÓHÉJBAN
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Aktívan a borvidék dűlőin – Tokaj-Hegyalja és Bodrog-völgye

A bortermelés mindig a „három sátorhegy” (vagyis a tokaji Kopasz-hegy, az abaújszántói Sátor-hegy és a
sátoraljaújhelyi Sátor-hegy) háromszögében zajlott. Közel ezer éve termelnek itt bort: 1252-ben említi először írásos
emlék a tokaj-hegyaljai szőlőhegyeket. Elsőrendű borvidékké a 16. század második felében vált. 1737-ben Tokaj lett
a világ első zárt borvidéke, vagyis az itt termelt bor eredetvédetté vált. A 19. század végi filoxérajárvány nem kímélte
ezt a vidéket sem. Végül az itteni szőlőket egy amerikai szőlőfajta mentette meg a teljes pusztulástól: ráoltották a
tokaji fajtákat. 2002-ben a Tokaj-Hegyalja 27 települést magában foglaló történelmi borvidékét az UNESCO mint
kultúrtájat felvette világörökségi listájára.

HELYI BORTÍPUSOK

A PINCÉK ÉS HORDÓK SZEREPE
A jó tárolási lehetőségek is hozzájárultak a tokaji borok népszerűségéhez: a borvidék puha tufájába vájt, ma már több
kilométeres pincerendszereit 600-700 éve kezdték el építeni a helyiek. A hordó fája és pörkölése is befolyásolja a bor
érési folyamatát. Látogass el egy kádárműhelybe (például Hotyek Attila bényei látványműhelyébe), ahol betekintést
kaphatsz a hordókészítés folyamatába.
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Mivel a világ borfogyasztó társadalmának nagy része inkább a száraz, mint az édes borokat kedveli, ezért
Tokajban is egyre inkább előtérbe kerülnek a száraz borok, melyeket a fő tokaji szőlőfajtákból (furmint, hárslevelű,
sárgamuskotály, zéta, kabar, kövérszőlő) készítenek. A száraz birtokborok dűlőktől, szőlőfajtától, évjárattól
függően különböző karakterűek lehetnek savtartalmukat, sós jegyeiket, mineralitásukat tekintve. A borvidéken
készül még kései szüretelésű bor is, amikor a szokásos szüreti időpontnál később szedik le a szőlőt.

Világörökségi borvidék

Tokaj elsősorban természetes édesborairól ismert. Ezek közül is a legnépszerűbb az aszú és az eszencia. Ezeknél
szüretkor külön, kézzel szedik le a botritiszgomba hatására megtöppedt (aszúsodott), édes szőlőszemeket.
Eszencia készítésekor nincs préselés, hanem a szemek a saját súlyuknál fogva szorítják ki egymásból a nektárt.
A szamorodninál pedig nem válogatják külön az aszúszemeket, hanem egyben dolgozzák fel a nem aszúsodott
szőlővel, ami egy kevésbé édes, az aszúnál könnyedebb bort eredményez.

BORÁSZATOK
Tokaj-Hegyalján rengeteg borászat működik, melyek legtöbbje kóstolással egybekötött dűlőtúrákat,
pincelátogatásokat is szervez. Ha erre jársz, próbáld ki, milyen az évszázados pincékben vagy épp a
napsütötte dűlőkön egy árnyékos fa alatt bort kortyolgatni, összehasonlítva az ízeket, illatokat.
Ajánljuk, hogy látogass meg egy kisebb családi borászatot, egy közepes méretűt és egy nagy, impozáns
pincészetet is. A borvidék számos borászata közül ajánlunk most neked négyet, egyúttal kérünk: fogyassz
alkoholt felelősséggel!

PENDITS PINCÉSZET,
ABAÚJSZÁNTÓ
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Aktívan a borvidék dűlőin – Tokaj-Hegyalja és Bodrog-völgye

A családi vállalkozás az egyetlen biodinamikus
borászat a környéken. Ez azt jelenti, hogy csak
természetes eredetű anyagokat használnak
a növények védelméhez, és a szőlőt lóval
művelik. Az összesen 8,5 hektár szőlővel
rendelkező borászat nevét a legfontosabb
dőlőjéről kapta. Kóstolóteremmel és szállással
várják vendégeiket.

DEMETERVIN PINCÉSZET ÉS
VENDÉGHÁZ, MÁD
Mádra, erre a gyönyörű településre a
borkedvelőknek mindenképpen érdemes
ellátogatniuk. A régió összes szőlőtermő
területének 20%-a itt található. A Demeter
család 8 hektárnyi szőlője regisztrált organikus
művelés alatt áll. A birtok mádi kőből épült,
lenyűgöző a hangulata. Dűlőtúrával egybekötött
pincelátogatással, szálláslehetőséggel várják
vendégeiket.

CHATEAU DERESZLA,
BODROGKERESZTÚR
A Dereszla Pincészet a Bodrogtól
néhány percre található, így vízitúrák
után kézenfekvő választás az esti boros
programhoz. A pincerendszer több mint
600 éves, egy kilométer hosszú, igazi
labirintus. A vinotékában helyi kézműves termékeket is vásárolhatunk.

GÖTZ PINCÉSZET, HERCEGKÚT
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Tervezd meg
a Tokaj-hegyaljai
bortúrádat a bor.hu
weboldal segítségével!

Borászatok

A bájos sváb falut Sárospataktól
néhány kilométerre találod.
A településre a 18. században érkeztek
a svábok, akik az itteni szőlőkultúrát
hamar elsajátították. A Götz család első
osztályú szőlőterületeken, 17 hektáron
gazdálkodik. A látványos pincében
akár 200 fő is kényelmesen elfér.
Sváb ételek, egyedi pincehangulat,
vendégszerető házigazdák – más nem
is kell a tökéletes estéhez.

VIDD MAGADDAL A TÁJ ÍZEIT!
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Aktívan a borvidék dűlőin – Tokaj-Hegyalja és Bodrog-völgye

Helyi specialitások egy kis hegyaljai életérzéssel fűszerezve – ez jellemzi Tokaj vidékének gasztronómiáját, melyben természetesen fontos szerepet játszik a bor. A hagyományos csárdák mellett újhullámos
éttermekkel is találkozhatsz errefelé.

ASZÚBAN FŐTT
LEKVÁRKÜLÖNLEGESSÉGEK
Több éve készülnek a tokaji Ízes Örömest
Lekváriumban aszúban és furmintban főtt
lekvárok. Pásztor Krisztina, a háziasszony
egyedi kreációival várja az édesszájú
vendégeket. Nagyon népszerű az édes
furmintos meggylekvár, az aszúban főtt
kajszibarack és a borzselé – ez utóbbi remek
párost alkot a libamájjal vagy sajtokkal.

MÁDI SAJT
Ha Mádon jársz, térj be a kis sajtüzembe, ahol
friss tejből készülnek a termékek. Különböző
ízesítésű kemény és félkemény sajtok kerülnek
a pultra: kakukkfüves, szarvasgombás, diós
sajtok, camembert, házi vaj és friss joghurt
is szerepel a házigazda, Bodnár Sándor
kínálatában.

Állítsd össze kedvenc termékeid listáját
a tokajimylove.hu weboldal segítségével!
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Rátka és Hercegkút régi sváb falvak, az itt élők
magukkal hozták saját receptjeiket, ételkészítési szokásaikat. A méltán híres sváb szalonna
és kolbász 250 éves receptúra alapján, kézműves technológiával készül a mai napig. A sváb
füstölt áru szíve-lelke a fokhagyma, és persze
kiválóan passzol a tokaji borok mellé.

Vidd magaddal a táj ízeit!

SVÁB ÉTELEK

HASZNOS ELÉRHETŐSÉGEK

Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság
Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
 +36 48 506 000
 info.anp@t-online.hu
 anp.hu
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Hasznos elérhetőségek

Zöldút Turisztikai Központ
Sárospatak, Kossuth Lajos út 50.
+
 36 20 220 70 26
 zoldutazas.com
Szerencsi Turisztikai Központ
Szerencs, Rákóczi út 121.
+
 36 20 280 66 53
 regijatekokkiallitasa.hu
Tokaj Tourinform
Tokaj, Serház út 1.
+
 36 70 388 88 70
 tokaj-turizmus.hu
/TOURINFORM-Tokaj

Tokaji Borbarátnők Társasága
Mád, Rákóczi út 57.
+
 36 20 349 67 57
 tokajiborbaratnok.hu
Tokaji Borlovagrend
Tokaj, Kossuth tér 15.
 +36 70 362 57 05
 tokajiborlovagrend.hu
Tokaj Vízitúra Központ
Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.
 +36 20 413 09 79
 tokajviziturakozpont.hu
Zemplén Kalandpark
3980 Sátoraljaújhely, Torzsás u. 25.
 +36 21 345 70 70
 zemplenkalandpark.hu

Zöldút Turisztikai Központ
3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 50.
 +36 20 220 70 26
 sarospatak@zoldutazas.com
 zoldutazas.com
Pendits Pincészet
3881 Abaújszántó, Béke út 111.
 pendits.com
Demetervin Pincészet és Vendégház
3909 Mád, Rákóczi utca 57.
 www.demetervin.hu
Chateau Dereszla
3916 Bodrogkeresztúr, Felső u. 2.
 dereszla.com
Götz Pincészet
3958 Hercegkút,
Gombos-hegyi pincesor
 gotzpinceszet.hu
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