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Kedves vendégeink! 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani néhány szállás-, étkezés-

lehetőséget, kikapcsolódásra, feltöltődésre alkalmas programot. 

 
Gyógy és wellness, fitnesz 

 

Miskolctapolca Barlangfürdő**** 
Az unikális barlangfürdő nem csak a nyári szezonban várja a kedves vendégeit, 

hanem fedett egyedi kialakítású medencékkel, szaunázási lehetőségekkel. 

Továbbá az új építésű gyógyászati részlegen mindenki megtalálja a kedvére való 

kényeztetést. Egy kellemes környezetben a kikapcsolódás mellett gyógyulhat és 

szépülhet az egész család. 

Cím: 3519 Miskolc, Pazár sétány 1. Telefon:+36-46/560-030 

 http://www.barlangfurdo.hu/, E-mail: info@barlangfurdo.hu 

Szolgáltatások: Szauna, gyógymasszázs, iszappakolás, súlyfürdő, gyógypedikűr, - 

manikűr és halpedikűr, víz alatti vízsugármasszázs (tangentor), só barlang, 

aquafitness 

Fizetési eszközök: készpénz, bankkártya, SZÉP kártya. 

Fürdőbelépő: felnőtt 2000Ft/fő, Gyermek, diák, nyugdíjas 1600 Ft/fő 

 

 

Kikapcsolódás, program lehetőségek 

 

Miskolci Nemzeti Színház- Nyári színház 
A korszerűsítés, bővítés során a színház melletti kamaraszínház, stúdiószínház, 

szabadtéri színház, kiszolgáló üzemek, igazgatási épület és színészlakások 

együttesével Közép-Európában is egyedülálló színház-együttes jött létre. A nyári 

színház egy szabadtéri játszóhely, melynek nézőtere 500 fős. A nézőteret 

ponyvával befedték, ezért az időjárás zavaró hatását ki lehet küszöbölni. A Nyári 

színháznak – a szabad tér ellenére – kiváló az akusztikája, ezért kiválóan 

alkalmas zenés darabok, hangversenyek megtartására, így az Operafesztivál 

rendezvényeinek is fontos színhelye. A Bartók Plusz Operafesztivál 2016-ban is 

megrendezésre kerül, mégpedig június10-től 19- ig. 

3525 Miskolc, Déryné u. 1., Telefon: +36-46/516-700, 
 http://mnsz.hu/ E-mail: jegyiroda@mnsz.hu 

 

 

Lillafüred Libegő Park 

A Bükk hegység csodáira nyújt gyönyörű kilátást a magasból a Lillafüredi 

Libegő, mely a lillafüredi üdülőövezetből szállítja az utasokat Jávorhegyre, 

Bükkszentkereszt irányába. A kötélpályás felvonó amellett hogy környezetbarát, 

csendes és biztonságos, igazi turisztikai kuriózum is. Látnivalók a környéken: 

Hunguest Hotel Palota, Lillafüredi Sport és Kalandpark, Lillafüredi Állami 

Erdei Vasút, Szent István-barlang, Anna-barlang, Függőkert, lillafüredi vízesés, 

Herman Ottó Emlékház, Diósgyőri Vár.              

Jegy ára (retúrút): felnőtt- 1200 Ft/fő, gyermek- diák- nyugdíjas: 1000Ft/fő  

3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 77. Telefon: +36-30/295-8171 
http://libegopark.hu/, E-mail: info@libegopark.hu 

MISKOLCI EGYETEM Egészségügyi Kar 3515, Miskolc-Egyetemváros, B/3-B/4 épület. 

T.: (46)360-560, Fax: (46)365-541 

E-mail: rekefk@uni-miskolc.hu  
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