
Városok a csúcson
A borvidék északkeleti csúcsán, Sátoraljaújhelyen, és a szom-
szédvárban, Sárospatakon, sőt a közeli Hercegkúton is vannak 
a világörökségi területhez egyedileg hozzárendelt pincék – de 
mindhárom település saját arculattal rendelkezik. Sátoraljaújhely, 
az egykori megyeszékhely Kossuth Lajos és Kazinczy Ferenc em-
lékének őrzője. A hozzá tartozó Széphalom mai magyar nyelvünk 
bölcsője, interaktív múzeumával ápolója. A hegyek kínálta lehe-
tőséget kihasználó kalandpark pedig a modern kori kalandorok 
otthona. Sárospatak újra igazi Bodrog-parti Athén a református 
kollégium, az itt született Szent Erzsébet emlékezete, művészeti 
élete, sőt a Rákóczi-vár révén. Ahogy ez utóbbi kiállításai, úgy a 
város rendezvényei is fontosnak tartják az igényes szórakozást 
is. A Megyer-hegyi tengerszem szépsége már a határokon túl is 
ismert, Végardó fürdője pedig a felüdülés tökéletes biztosítéka. 
Hercegkút sváb gyökereit őrzi tájházával, és még a nyitott pin-
cék napját is svábosra szabják nemcsak a néptánccal, hanem az 
ételekkel is. 

A térség kóstolósora:

• Olaszliszkán a Zsinagóga-emlékhely és a 14. századi 
katolikus templom körerkélyes, támpilléres, katonai őr-
toronynak épült tornya

• Átkelés a vámosújfalui hatlyukú hídon

• Erdőbényén a kádárműhelyek, a Bor, Mámor, Bénye 
fesztivál programsora és a tengerszem

• Tolcsván a világörökségi pincék meglátogatása, a bor-
fesztivál, a Helia-D Herba-kastély és a Constantin-ház 
tárlatai

• Az erdőhorváti kerek perec megkóstolása

• Komlóskán a ruszin tájház, a Telér tanösvény bejárása, a 
sajtkészítés, lekvárfőzés kipróbálása a fenntarthatósági 
központban
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Tokaj-Hegyalja

A térség kóstolósora:
• Széphalmon a Magyar Nyelv Múzeuma és a Kazinczy 

Ferenc Emlékcsarnok

• A Zemplén Kalandpark „leg-élményei”, pl. az ország 
leghosszabb libegője, átcsúszópályája vagy bobpályája 

• Sátoraljaújhelyen a Magyar Kálvária, a barokk várme-
gyei levéltár, a Börtönmúzeum – és a világörökségi 
Ungvári-pincesor

• Sárospatakon a Rákóczi-vár és kiállításai, a Rákóczi-pin-
ce, a Vártemplom, a Református Kollégium és a Nagy-
könyvtár, a pünkösdi Szent Erzsébet-ünnep, a Bor-
fesztivál, a Makovecz Imre által tervezett A Művelődés 
Háza, a Megyer-hegyi tengerszem

• Hercegkúton a Kőporosi és a Gombos-hegyi pincesor
• A Zempléni Fesztivál egy rendezvénye számos zemp-

léni településen

Fotó: Á. Tóth József

Fotó: Á. Tóth JózsefFotó:  Á. Tóth József

Fotó: PIM A Magyar Nyelv Múzeuma

Fotó: Tarhos Ferenc

Fotó: Á. Tóth JózsefFotó: Á. Tóth József

Kiadja a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, 
Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület

3910 Tokaj, Serház u. 1. | Tel.: +36 47 352125 | E-mail: info@tokaj-turizmus.hu

Felelős kiadó: Posta György elnök

Kiadványterv: Á. Tóth és Barátai Produkciós és Reklámügynökség Kft. 3017/2018.

Fotó: Németh Péter

www.tokaj-turizmus.hu
info@tokaj-turizmus.hu

Tokaj-Zemplén-Abaúj mobil applikáció

Töltsd le most!

Fotó: Baloghné Dr. Kovács Matild

Fotó: Zemplén Kalandpark

Mámoros hegyek
A Bodrog folyásával szemben továbbhaladva már hegyek közé 
vezetnek az egymással szinte párhuzamos völgyek. Az erdők ki-
váló tölgyeiből ma is készítik a tokajinak való hordókat a hagyo-
mányőrző kádárok. Sokukba bor is itt kerül, hiszen a régi gazdák 
és kereskedők emeletes kőházait az alattuk húzódó pincével 
újabb borműhelyek vették birtokba. Tolcsván a két egyedi világ-
örökségi, 7-800 éves pince, különösen a muzeális borok gyűjte-
ménye szó szerint világraszóló élmény. Még akkor is lenyűgöző 
a nemes penészbe burkolódzott, borostyánszínű nedűt rejtő 
20, 50, 100 vagy 400(!) éves palackok sora, ha meg nem kóstol-
hatjuk tartalmukat. Kóstolhatunk máshol, és szálláshelyet is talá-
lunk, nem csak a zenés-boros-kulturális fesztiválok idején. Ezek a 
családi-ökoturisztikai szemléletűtől a kicsit hangosabb koncer-
tekig minden típusú érdeklődésnek adnak lehetőséget egy kis 
hegyaljai élménybevitelre. 
Ha már ökoszemlélet: van itt lovarda és állatsimogató, és persze 
a ruszin hagyományait őrző, ökofaluként működő Komlóska, ami 
fenntarthatósági központjába várja a természetközeli megoldá-
sok iránt érdeklődőket, és mindenkit, aki el tud gyönyörködni a 
patakvölgyekkel szabdalt hegyek látványában.
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Hegyek alja, vizek köze
Szerencset mindig is a Hegyalja kapujának nevezték – most már 
valóban itt áll a Világörökségi Kapuzat, ami egyben turisztikai 
fogadóépület. Ha a Rákócziak és a csokoládé városából észak-
ra indulunk, dombok közé érünk, és továbbra is Tokaj-Hegyalja 
világörökségi területén járunk. Évszázados, kézzel kifaragott, ne-
mes penésszel borított falú pincékben kóstolhatjuk a tradíciókat 
híven őrző vagy a kor ízlését minőséggel kiszolgáló borokat, és 
győződhetünk meg arról, hogy milyen hosszú, aromákban gaz-
dag út vezet a gyümölcsös, fiatal boroktól a borspecialitásokig. 
Két pohár között helyi kézműves sajtot kóstolhatunk, és a gazdák 
házigazdáink is lehetnek. A kóstoló mellé dűlőtúrákat (sétálósat 
vagy éppen e-quadosat) és hagyományos házias vacsorát, szál-
lást is kínálnak a jellegzetesen hegyaljai, egykor nemesek vagy 
gazdag kereskedők által lakott házak felújított szobáiban. 
Szerencs a Taktaköz kapuja is. A városból délre indulva vizek-
kel szabdalt sík tájra érünk a kerékpárosok és a horgászok nagy 
örömére. Az utazónak a ligetes táj mellett tájházak sora mesél 
Zemplén egykori éléskamrájának életéről.

alószínűleg senkit nem lepne meg, ha Tokaj környékén 
minden az aszúról vagy legalább is a borról szólna. Pedig 

nem arról szól – de valahogy mégis, szinte minden összetalálko-
zik vele. Ahogy a tokaji Kopasz-hegyre is felmehetünk a nagy-
szerű kilátás miatt, télen síelhetünk, nyáron siklóernyőzhetünk 
– de az oldalában ott csíkozódnak a szőlősorok.
Nagy hagyományú borászcsaládok legfiatalabb generációja 
vagy a Hegyalját épp a tisztelt tradíciók miatt választó szakem-
berek álmodják újra a fajtaborokat, a több száz éves kúriákat, il-
lesztik a tájba a modern borászatokat. Így szegődhetett társul a 
viseletbe öltözött szüreti felvonulásokhoz számos más fesztivál, 
a dűlősétákhoz e-quados, segwayes túra. A kézműves ínyencsé-
gek és a családi pincészetek házias finomságai mellett kiváló sé-
fek találnak mindig új variációkat a helyi alapanyagokra. Ahogy 
távolodunk a borvidék központjától, úgy kínálnak egyre több le-
hetőséget maguk a folyók és a hegyek – akár nyugalomra, akár 
kalandra vágyunk.

Aszúfürtök a Kopasz körül
A tokaji Kopasz-hegy vagy a bodrogkeresztúri Dereszla csúcsáról 
szétnézve elénk tárul a minden évben folyékony aranyat érle-
lő vidék: a Bodrog és a Tisza párálló medre, a megszelídült vul-
kánok kúpjai. Nem csak a magával ragadó táj gondoskodik az 
utánozhatatlan hangulatról, hanem az erre épített élet is, amely-
ben minden utazó megtalálja a számára vonzó momentumot 
– legyen fiatal vagy idősebb, párban vagy családdal, barátokkal 
utazó, nyugalom- vagy kalandvadász. Lakhatunk kastélyszálló-
ban, régi porták új szálláshelyein vagy korszerű kempingben. A 
különleges borokat különleges – olykor szűkjáratú, máskor lovas 
szekérnek is helyet adó vagy épp labirintusszerű – pincékben és 
boros rendezvények során kóstolhatjuk. Esetleg lezárásaként a 
Fesztiválkatlan előadásán szerzett friss élményeknek. Itt még a 
lekvár, az ecet is borból, szőlőből készül, és Borhajó úszik a vízen. 
Bejárhatjuk a történelmi borvidék közeli településeit, borászata-
it, dűlőit borbusszal, kerékpárral, a vízen csónakunkkal – de akár 
virtuálisan is, esetleg időben visszautazva, mert a hagyományos 
és interaktív kiállítások erre is lehetőséget adnak.

A térség kóstolósora:

• Szerencsen a Rákóczi-vár, a Zempléni Múzeum 900 
ezer darabos(!) képeslapgyűjteményének kiállítása, a 
kézműves csokoládék és a Csokoládéfesztivál

• Monokon Kossuth Lajos szülőháza és a Monoki Bab-
fesztivál

• Golopon a Vay-kastélyban berendezett Ősi Magyar Cí-
mertár

• Tállyán a Mailloth-kastély kiállítása és a Kerekdomb 
Fesztivál

• Rátkán a német nemzetiségi tájház és a Töltött Káposz-
ta Fesztivál

• Mádon a gyönyörűen felújított zsinagóga, a régi 
rabbiházból induló Csodarabbik útja zarándokút kiál-
lítása, a Furmintház játszóháza és a Furmint Ünnep

• Mezőzombor határában a Sárga Borház parkolójában 
minden hónap második vasárnapján megrendezett 
Tokaj-hegyaljai Piac és a Csülökfesztivál

• Prügyön a Móricz Zsigmond-emlékház

A térség kóstolósora:

• Tokajban a Világörökségi Bormúzeum és a Tokaji Mú-
zeum, a Szerelmi-pincesor, a Fesztiválkatlan egy-egy 
előadása, a Tokaji Bornapok és a Tokaji Szüreti Napok

• Tarcalon az Áldó Krisztus szobra és a Terézia-kápolna

• Bodrogkeresztúrban a Kincsestár, a Borecet Manufak-
túra, a csodarabbi Reb Steiner Saje emlékháza és a 
Mindszent Havi Mulatság

• A Bodrogzug védett világa

• Bodrogkisfalud kikötőjében a buliponton, sétahajó, ka-
jak és kenu, jetski és más vízi eszközök kipróbálása

• Szegiben a térség (és Közép-Kelet Európa) legnagyobb, 
kétszintes, közel 5 kilométer járathosszúságú pincéje 

• Szegilongon az Ökoturisztikai Látogatóközpont

Fotó: Bihari Zoltán Fotó: Bihari Zoltán

Fotó: Csáki SzilárdFotó: Németh Péter

Fotó: Á. Tóth JózsefFotó: Szerencsi Hírek

Fotó: Erdős József Fotó: Horváth Miklós Fotó: Horváth Miklós

Fotó: paprikaproject.com

Fotó: Bihari Zoltán Fotó: Csáki Szilárd

Fotó: Németh PéterFotó: Baloghné Dr. Kovács Matild

V

Fotó: László János


