Program-lehetıségek Szilvásváradon és környékén
SZILVÁSVÁRAD és környéke – Hazánk egyik legszebb vidéke.

Szilvásvárad a Bükk-hegység lábánál helyezkedik el, hazánk egyik leglátogatottabb
kiránduló- és egyre inkább üdülıhelye, Egertıl mindössze 24 km-re van. Megközelíthetı
gépkocsival 20-25 perc, ill. Egerbıl menetrend-szerően közlekedı autóbusszal pedig cca. 4045 perc alatt.
A település és a Szilvásváradot körülvevı Bükk fennsík, az itt lévı gyönyörő erdıség a
sokrétő kirándulási – túrázási lehetıségekkel, a természet kincsei: a patakok, a források, és a
Szalajka- patak völgyének látványosságai teljes kikapcsolódást, és felejthetetlen élményt
nyújtanak az ide látogató vendégeknek.
Vendégházunk a „TIP – TOP LAK” apartman ház ebben a gyönyörő
környezetben, a falu központjában, csendes, nyugodt helyen == 5 minden igényt

kielégítıen berendezett és felszerelt, külön-külön fürdıszobákkal és konyhákkal
kialakított apartmanokkal, 18-20 fıt befogadó „társalgó-oktató teremmel”,
sauna-val, borospincével és hagyományırzı programokkal várja kedves
vendégeit.
Vendégeink a napi programok -- például felüdítı kirándulások, vagy akár fárasztó fennsíktúrák, egyéni- vagy szervezett csoportos kerékpártúrák után, kényelmes szobákban pihenhetik
ki magukat. Külön érdekesség, hogy a tornácról ill. több szobából Európa legnagyobb
(mőemlékként számon tartott, sötétedéstıl kivilágított) klasszicista református
kerektemplomára nyílik kilátás.

Külön is hangsúlyozni kell a Szilvásváradon évrıl-évre gyarapodó és ezek
közül több már nemzetközi hírnévvel is bíró programokat, mint például:
-

Minden áprilisban, Húsvétkor rendezik meg a CACIB kutyakiállítást és a
vadászkutyák CAC kiállítását, az állatbarátok és az évrıl-évre egyre nagyobb számban
ide látogató érdeklıdık legnagyobb örömére.

-

Május hónapban kerül sor az Outdoor Fesztiválra és a Szilvásváradi Kerékpáros
Maraton versenyre, amelyen a sport szerelmesei hódolhatnak szenvedélyüknek

-

Júliusban a településünkre látogató vendégek a Lipicai Lovas Fesztivált tekinthetik
meg.
Ez alkalommal fogathajtó verseny (mind terepen, mind pedig a lovas stadionban), egy
éjszakai „lovas show” kerül megrendezésre. A méltán híres lipicai ménes is páratlan
élményt nyújt mindenki számára.

-

Hagyományosan minden év augusztusában kerül sor a Gulyásfızı versenyre, ahol a
vendégek benevezhetnek a versenybe, vagy csak élvezik a gazdag programot, a híres
magyar vendégszeretetet.

-

Szintén augusztus hónapban kerül megrendezésre már több éve a Pisztráng- és
Borfesztivál, ahol megismerkedhetnek a pisztráng elkészítésének fortélyaival. A
rendezvényen meg is kóstolhatják az ízletes fogásokat, valamint az ehhez illı borokat.

-

Szeptemberben a „Szilva Nap” kínál kellemes kikapcsolódást, melyen
hagyományırzı programok várják a vendégeket, úgymint: szilvalekvár fızés,
szilvásgombóc-, és minden más étel készítése ami a szilvához kapcsolódik. Kellemes,
családias hangulatú, és egyben gasztronómiai élvezetet is nyújtó rendezvény.

Szilvásvárad kedvelt “látnivalói” ill. nevezetességei:
-

Szalajka-völgy
Kilátó
Tanösvény
Lipicai ménes

- İsember-barlang
- Vadaspark
- Erdei szabadtéri múzeum
- Erdészeti múzeum
- “Olasz kapu” a fennsíkon
- víznyelık a fennsíkon
- Törzsmén istálló
- Kocsi múzeum
- Lovas történeti kiállítás
- Református kerek templom (mely a TIP-TOP LAK szomszédságában van)

A fenti programokon látványosságokon kívül Szilvásvárad és a
Vendéglátók még az alábbi eseményekkel várják a vendégeket:
- Torkos csütörtök/ök
versenye
- Szüreti felvonulás és bál
- Kaland 7-ek: Kalandvölgy
- Kisvasút Nap

- Szarvasgomba vadászat, szarvasgomba-keresı kutyák
- Márton napi vígasságok a hagyományok szerint
- Kárpátok İre megemlékezés
- Ló árverés
- Fenyı Ünnepség

A 2012. évre konkretizált „Szilvásváradi Eseménynaptár” (több újdonsággal
gazdagítva) az „Utazás Kiállítás 2012” idejére készül el, ill. kerül publikálásra

GASZTRONÓMIA
A TIP-TOP LAK vendégei, a Velünk szerzıdésben álló éttermekben árkedvezményben
részesülnek! Az étkezésbıl 10% kedvezményre jogosító kártyát Nálunk vehetik át
kedves vendégeink, amely az éttermekben bemutatva, bárhányszori kedvezményre
jogosítanak!.

Szilvásváradi gasztronómiai különlegességek:
-

Pisztráng: Szilvásvárad egyik

vonzereje a pisztráng, melyet a Szalajkavölgyi pisztráng telepen tenyésztenek. A
pisztrángból készült ételkülönlegességek
minden szilvásváradi étterem étlapján
megtalálhatóak. Külön érdekesség a
füstölt pisztráng, amit itt helyben a
szilvásváradi füstöldében füstölnek, és
egyre kedveltebb, egyre elterjedtebb.
- Szarvasgomba: Nagyon ritka, és
igen értékes gombafajta, mely a Bükk
erdeiben fellelhetı. Minden évben
megrendezik a szarvasgomba vadászatot,
és a szarvasgomba-keresı kutyák
versenyét.
Színvonalas éttermek: Településünk nagyon sok és színvonalas étteremmel büszkélkedik,
amelyek közük mindenki megtalálja az ízlésének megfelelıt, akár gasztronómiai ínyencséget keres,
akár a házias ízeket kedveli.

Szilvásváradon az alábbi “aktív programok” választhatók:
-

-

-

-

-

Sípálya: A Bükki Nemzeti Parkban, a Szalajka-völgy bejáratánál található. Enyhe lejtéső pálya, 300
m hosszú, hóágyúval, tárcsás felvonóval. Este villanyfénynél is van lehetıség síelni. A sípálya mellett
szánkópálya is üzemel. Síkkölcsönzésre is van lehetıség, parkolni a pálya közelében lehet.
Webkamerán is figyelemmel követhetik a pályán sielıket.
Bobpálya: A sípálya mellett, a gyönyörő szalajkai erdıségben található Magyarországon csak
Szilvásváradon található egycsöves nyári-téli bobpálya, ami 620 m hosszú, 52 m szintkülönbséggel.
Kalandpark: A Szalajka-völgyi bejárónál a Kisvasút Állomással szemben várja a látogatókat, a
gyermekek részére elkülönített pályával. A Kalandpark kedvelt program felnıtteknek és csoportos
“csapatépítı tréning” helyszínéül is kiváló. A parkban a következı-különbözı nehézségi szintek
választhatók: kalanderdı, balansz, adrenalinpálya, és a Flying Fox.
Kerékpárkölcsönzés: A Szalajka-völgyben márciustól októberig tart nyitva a kölcsönzı, ahol a
TIP-TOP LAK vendégei árkedvezménnyel bérelhetik a legkorszerőbb kerékpárokat is!
“Mounten bike” erdei utak –pályák: A Kerékpár kölcsönzı a kölcsönzésen kívül == a
résztvevık fizikai felkészültségtıl függıen == rövidebb, hosszabb kerékpártúrákat is ajánl a Bükkben,
vagy akár a Lázbérczi-víztározóig. A túrákhoz vezetıt is biztosítanak.
Lovaglás: Vendégeinknek igényük szerinti lovagoltatást tudunk megszervezni. Lovasoktatás van
kezdıknek, haladóknak, futószáron, pályán vagy terepen, alkalmazkodva a lovasok gyakorlottságához tudásszintjéhez.
Erdei kisvasút: Az erdei kisvasút a Lovas-pályától a Fátyol-vízesésig szállítja a turistákat, mely
hazánkban a legmeredekebb vonalvezetéső és a legnagyobb személyforgalmat lebonyolító hegyivasút.
Minden év március 15-tıl, December 06-ig közlekedik.

-

-

Sétakocsikáztatás: A sétakocsikáztatás is felejthetetlen élmény, elızetes egyeztetés alapján
szervezzük meg, 1 órás idıtartammal. Télen, az idıjárástól függıen a lovasszánt is ki lehet próbálni.
Archeopark: A kisvasút állomásától 200 m-re építették fel az archeoparkot, amely betekintést enged
történelmünkbe. Szilvásvárad ısi múltját mutatja be: ısemberbarlang rekonstrukció, kelta rönkház,
bronzkori paticsház, újkıkori főkunyhó. Akár a felnıttek, akár a gyerekek kipróbálhatják pl. a
kıpattintást, szövés-fonást, agyagozást, tőzgyujtást ısi eszközökkel. Csoportos foglalkozások keretében
lehet pl.: rendhagyó történelem óra, régészhomokozó, ısfoglalkozás
Túravezetés: Elızetes egyeztetés alapján megszervezzük a Bükk-hegységben szakavatott
túravezetıvel a kirándulásokat, mint pl.: gyalogtúra, barlangtúrák, tematikus túrák, várak, régészeti
lelıhelyek.

A közeli Bélapátfalván a következı látnivalók kereshetık fel:
- Apátság: Bélapátfalva Szilvásváradtól Eger felé a 25-ös úton közelíthetı meg, a távolság 7 km. A
Bélapátfalvai Apátság a 781 m magas Bél-kı lábánál erdıs, ligetes emelkedésen található. Magyarország egyedüli
épségben maradt román stílusú, ciszterci apátság temploma, mely 1232-ben épült. Nemzetközileg is
elismert
történelmi nevezetesség.
- Horgásztó: Bélapátfalva mellett, a Bélkı sziklás hegyoldala alatt terül el a Lak-völgyi Tó, mely kedvelt
horgász- és kirándulóhely, sátorhelyekkel, kijelölt tőzrakóval, vendéglıvel. Páratlan „Bélkı-hegyi”
panorámában gyönyörködhetnek az ide látogatók. Horgászásra napi jegy váltható.
- Vidámpark: 6000 m2-es területen, rendkívül alacsony árakkal várja a gyerekes családokat a következı
létesítményekkel: go-kart pálya, óriás csúszda, óriás galaxy, vízidodgem.

A szintén közeli Lázbérci település mellett,
van egy nagy HORGÁSZTÓ
Szilvásváradtól Miskolc felé haladva, Nagyvisnyó és Dédestapolcsány elhagyása utánlehet eljutni a térség
horgászpa-radicsomának otthont adó Lázbérci víztározóhoz, mely része a Lázbérci Tájvédelmi Körzetnek. A
víztározó teljes vízfelülete 77 hektár. Csónakázni tilos, viszont kedvelt horgászhely. Napijegy váltható.

A közelben lévı GYÓGYFÜRDİK:
-

-

-

Egerszalók: Egertıl 6 km-re található Egerszalók, amely nagyon sok érdekességet tartogat a
települést felkeresık számára. Elsısorban 65 C fokos, ásványi anyagokban gazdag gyógyvizérıl ismert,
mely a föld mélyérıl tör elı. A vízbıl kiváló só építi hosszú évek óta a környék szimbólumává vált
„sódomb”-ot. Gyógy- és Wellnessfürdıje szolgáltatásai révén egyedülálló a térségben.
Demjén: Egertıl 12, Egerszalóktól 2,5 km-re található kicsi, de csodálatos dombos vidéken elterülı
falu, amely az egészségturizmust szolgáló gyógyfürdıjérıl ismert. A fürdıben öt kültéri, két beltéri és
egy gyerekmedence van, valamint negyvenkét élményelem ad teljes felüdülést. Éjjeli fürdızésre is van
lehetıség, a kivilágított medencékben.
Bogács: Ez a település a Bükk lábánál, Mezıkövesdtıl 10, Egertıl 18 km-re helyezkedik el. Megújult
termálfürdıjével, a föld mélyébıl feltörı 72 C fokos gyógyvízzel várja a kedves fürdızni vágyókat.

