
TOKAJ

Tokaj városában stratégiailag kiemelten foglalkoznak
 a kultúrával, a fejlesztések központjában áll a kulturális
turizmus folyamatos fejlesztése.  Ennek a munkának 
köszönhetően az elmúlt időszakban Tokaj-Hegyalja névadó 
települése számos díjjal gazdagodott e területen. Az UNESCO 
2002-ben vette fel a világörökségi listájára a Tokaj-hegyaljai 
borvidéket. A világhírű város emellett birtokosa a Kultúra 
Magyar Városa és a Holnap Városa elismeréseknek is. Tokaj 
városa indul a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címért is, 
amely jól jelzi, hogy a hegyaljai városban élők további 
erőfeszítéseket tesznek településük fejlesztéséért. 

Az új kulturális negyed megvalósítása 2006-ban indulta volt 
izraelita templom felújításával. Az egykori zsinagóga épülete 
mára az egyik legfontosabb helyszíne lett a tokaji kulturális 
életnek. Komolyzenei koncertek, bálok, konferenciák, szakmai 
szimpóziumok és városi ünnepségek egyaránt 
megrendezhetőek az épületben. 2008-ban megnyitott a Paulay 
Ede Színház, amely első perctől kezdve hatalmas 
népszerűségnek örvendet mind a közönség, mind pedig a fellépő 
művészek között. A színházi előadások mellett az épület remek 
helyszín az üzleti és vállalati turizmus szereplőinek is. A háromszáz 
fő befogadására alkalmas teátrum kiemelt célpontjává vált 
napjainkra az e területeken érdekelteknek. A 3D-s mozielőadásoknak 
is otthont adó intézmény palettáján, ilyen módon mind a klasszikus, 
mind pedig a modern művészeti formák megtalálhatóak. 

A település rendezvényeiért felelős intézmény kiemelten fontosnak tartja, 
hogy a városba érkező látogatók a kulturált borfogyasztáson túl, a 
gasztronómiát, a helyi hagyományokat és képzőművészetét is 
megismerhessék.
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w w w . t o k a j . h u

Polgárház a főtér sarkán – Tokaj város szívében 1985 májusától látogatható a 
Tokaji Múzeum. Az 1790 táján a görög eredetű Karácsony család által épített, 
majd a 19. században a Szaszaráthok tulajdonába került egykori 
kereskedőfamíliák egyemeletes lakóháza kívül-belül gazdagon díszített. 
Nemcsak az épület, hanem a kiállítások minősége, a munkatársak 
látogatószeretete, és a „látványkertként” funkcionáló belső udvar hangulata is 
magával ragadja az ide érkezőt!
A hegyaljai hagyományoknak megfelelően a hajdani lakóház alatt kiterjedt 
pincerendszer húzódik. A helyi növényekkel betelepíttett, egyben szabadtéri 
kőtárként funkcionáló udvar, pihenésre csábít.
Tokaj város sokszínű kulturális életének meghatározó helyszíne a Tokaji Múzeum. 
A Világörökségi Bormúzeummal kiegészülve pedig egyedülálló látványosság. 
Jöjjenek hát és fedezzék fel a „királyok borának”, Hegyalja fővárosának 
történelmét örző intzményt!

Magyarország egyetlen világörökségi borvidékén 2015-ben nyitotta meg 
kapuit a Világörökségi Bormúzeum, amely a terület hagyományos értékeivel 
és a nagyvilág termőterületeivel egyaránt megismerteti az utazót. Mindezt a 
legújabb kor vívmányainak felhasználásával…
A tokaji kulturális negyed egyik sarokköve, a valamikori Serház épületében 
2000 m2 alapterületen kialakított Világörökségi Bormúzeum a világörökségi 
borvidékek történetével, kultúrájával és természetesen boraival is közelebbi 
kapcsolatot kínál. A tokaji mellett osztrák, német, svájci, olasz, francia és 

portugál termőterületek különlegességeiből szolgál 
„ízelítőül”: 

A négyszintes impozáns épületben a tradíciók 
tisztelete és a kor elvárásainak eleget tevő 

újító megoldások szervesen 
összekapcsolódnak. Interaktív tárlat 
várja az ide érkezőt, amelyben a 
Tokaj-hegyaljai borvidék gyalogosan, 
kerékpárral és autóval, vagy akár 
léghajóval barangolható be, úgy hogy 

közben ki sem kell lépni az épületből.
A Világörökségi Bormúzeum és a Tokaji 

Múzeum összefonódása különleges 
kalandokat tartogat. Próbálják ki személyesen is! 
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Tokajban, a borvidék névadó településén, világörökségi területen került 
kialakításra a Tokaji Fesztiválkatlan. A létesítménynek különleges 

atmoszférát biztosít a Bodrog folyó közelsége és egyedi hátteret kölcsönöz a 
környező sziklafal.

Európa egyik legmodernebb játszóhelye és egyben Északkelet-Magyarország 
legnagyobb szabadtéri színpada épült fel, amely fény- és hangtechnikában 
vetekszik a legkedveltebb fesztiválhelyszínekkel is. A nézőtér alatt több mint 1000 
négyzetméteres kiállító- és rendezvénytér található, amely akár egyben, akár 
kisebb részekre szeparáltan is használható. Hatalmas parkoló, nagy teherbírású 
burkolt felületek, kiváló minőségű játszótér, csúszdák és természetesen a 
kiszolgáló helyiségek könnyű elérhetősége biztosítja az itt tartott rendezvények 
sikerét. A Fesztiválkatlan hatalmas színpadával és magas színvonalú kiszolgáló 
létesítményeivel alkalmas többek között nagyszabású koncertek, operák, 
rockoperák, musicalek, táncgálák, fesztiválok, kiállítások és konferenciák 
lebonyolítására is. 

Tokaj legújabb, egész 
évben nyitva tartó 
szállodája, a Hotel 
Kelep*** superior, mely 
nevét a műemlék jellegű 
kéményén fészkelő gólyapárról 
kapta. 23 szobával és lakosztállyal 
rendelkezik, közvetlenül a hegy 
tövében, a sport és horgászturizmusáról is 
ismert Bodrogtól nagyjából 100 méterre helyezkedik el.
A szálloda nemdohányzó, klimatizált, wifielérés biztosított. A fürdőszobás, 
erkélyes szobákban nagy képernyős LCD televíziók gondoskodnak a kényelemről 
és kikapcsolódásról.

A wellness-részlege (jakuzzi, fitneszterem, finn és infraszauna) a nap 24 órájában 
áll a vendégek rendelkezésére. A hotel éttermében nemzetközi és főként a helyi 
hagyományokra specializálódott konyha kínál harmonikus ízeket a világhírű tokaji 
borokhoz.

A legmodernebb technikával felszerelt 80 fős konferenciaterem szakmai 
rendezvények, tréningek, gálavacsorák és esküvők megrendezésére is alkalmas.
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