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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 

 

Miskolctapolcai Strandfürdő 

A fürdő megújulásakor azt tartották szem előtt, hogy korunk műszaki és 

technológiai követelményei szerint olyan fürdőkomplexumot építsenek, 

amely megfelel a XXI. század minden kívánságának, de a természet értékeit 

szinte érintetlenül hagyja. Az épületegyüttes így szinte beleolvad a 

fűzfákkal, a Hejő-patakkal és a Bükk vonulataival határolt környezetbe.  

Cím: 3519 Miskolc, Aradi sétány 1. Telefon: +36-70/683-12-41 

http://www.miskolctapolcaistrand.hu/ 

E-mail: info@miskolctapolcaistrand.hu 

Szolgáltatások: wellness medencék, szaunavilág, masszázs, fitness (cardio 

gépek, erősítő gépek, csoportos órák), kinesio taping 

Fizetési eszköz: készpénz, bankkártya, SZÉP kártya 

Fürdőbelépő: felnőtt: 2000Ft/fő Gyermek, diák, nyugdíjas 1500Ft/fő 

 

Calimbra wellness és konferencia hotel 

A Calimbra Hotel olyan szolgáltatásokat kínál, mint a 25 m2-es 

élménymedence és az 50 m2-es úszómedence,  gőzkabin,  finn szaunák 

és fényterápiás infraszauna, jégkása kút,  dézsazuhany, napozóterasz. A 

medencetéren kívül csendes wellness részleg, masszázsszobák, szolárium, 

és a légúti betegségek kezelésére és pihenésre kiválóan alkalmas sókamra 

amely a vendégek nyugodt, zavartalan relaxációját szolgálja.A 70 m2-es 

szabadtéri úszómedencét idény jelleggel használhatják a vendégek.  

Cím: 3519 Miskolc, Bencések útja 9-11. Telefon: +36 70/342 7443 

http://calimbrawellnesshotel.hu/ E-mail: calimbra@calimbrahotel.hu  

Fizetési eszköz: készpénz, bankkártya, SZÉP kártya 

Belépő: felnőtt, gyermek 2500Ft/fő 

 

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  

http://www.barlangfurdo.hu/
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 Kikapcsolódás, programlehetőségek 

 

Avalon Park Miskolctapolca  

Az Avalon Park turisztikai központ a Bükk szívében, Miskolctapolcán 

mintegy öthektáros területen várja vendégeit, akik gyönyörű természetes 

környezetben szeretnének egyedi szórakozási lehetőségeket élvezni. A 

családi, szórakoztató és élményparkban minden korosztály megtalálja a 

neki tetsző szabadidős tevékenységet. A gyermekeknek Maya Játszópart, a 

családokat és baráti társaságokat pedig a HELL Kart & Event Center 

elektromos gokartjai várják. A park gasztronómiai élményeket is nyújt a 

Sörkertben, valamint az olaszos ízeket felvonultató Ristorante-ban. 2016 

májusától 15 exkluzív rönkház és az Avalon Resort & SPA különböző 

felszereltségű és kategóriájú szobái és lakosztályai, fantasztikus kül,-és 

beltéri wellness részlege várja a pihenésre vágyó vendégeket. A park egész 

évben rendezvények tárházával kecsegtet, melyek között megjelennek a 

különböző gyerekműsoroktól kezdve a komoly és könnyűzenei műfajú 

koncertek is.  

Címük: Miskolc, Iglói út 15  

Web:http://www.avalonpark.hu/ 

Lillafüredi kikapcsolódás 

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 Állatkert és Kultúrpark  

Az év minden napján nyitva tartó park a hazai állatkertek egyik 

legfiatalabbika, mely máig is tartja egykori hagyományait. 5 kontinens 

több mint 130 állatfajának közel 700 egyedét mutatják be erdei 

környezetben. Az állatkert területe a Bükki Nemzeti Parkkal szomszédos, 

így annak flórájából is gazdag ízelítőt nyújt látogatóinak. Az elegyes 

gyertyános tölgyesben sétálva a Kárpát-medence vadon élő faunája mellett 

egzotikus állatfajokkal, ősi magyar és távoli tájakon élő háziállatokkal is 

megismerkedhetnek a vendégek. 

Nyári nyitva tartás 

(március 15-től október 4-ig): 9.00 – 19.00 

Címük: Miskolc, Csanyik-völgy 

A jegyárak és a fizetési módok listája megtalálható az alábbi linken 

http://www.miskolczoo.hu/  

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

Café du Boucher Étterem 

A Café du Boucher Belga söröző-étterem a Belgian Beer Café nemzetközi 

étteremhálózatának elsõ magyarországi tagja. 

Konyha jellege: belga; egyedi ízesítésű sörök 

Elérhetőség:  

Telefon: (+36) 46/432-320 

Fax: (+36) 46/555-258 

Email: miskolc@belgianbeercafe.hu 

Website: http://www.belgianbeercafe.hu 

Helyszín: Görgey Artúr utca 42. Miskolc 3530 

Calypso Kisvendéglő 

A Calypso Étterem Miskolc belvárosának szívében, egy múlt századi, 

műemlék jellegű épületben található. 

Konyha jellege: Nemzetközi és magyaros 

Szolgáltatások: Napi menü 

Elérhetőség: Calypso Kisvendéglő 

Telefon: (+36) 46/324-616 

Email: calypso@chello.hu 

Website: http://www.calypsomiskolc.hu 

Helyszín: Városház tér 7. Miskolc 3525 

Kemencés Kisvendéglő 

Újra megnyílt Miskolctapolcán a Kemencés Étterem.Megújult, kellemes 

környezet, elérhető árak és étel kiszállítás Miskolc területén. A kulináris 

élvezetek széles tárházával várják régi és új vendégeiket. 

Elérhetőség:  

Kemencés Kisvendéglő 

Telefon: (+36) 46/562-215, (+36) 46/562-213 

Email: tapolcafogado@chello.hu 

Website: http://www.tapolcafogado.hu 

Helyszín: Csabai utca 36.Miskolc 3519 
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Szálláshelyek 

 

Bástya Wellness Hotel ***/**** 

Miskolctapolca szívében, a Termál Barlangfürdőtől 100 m-re épült fel a 

négy csillagos Bástya Konferencia és Wellness Hotel. 

Szolgáltatások: étterem, söröző, saját parkoló, kutya-macska bevihető, 

kerékpár-kölcsönzés, mosoda, szobán belül: szobaszerviz, széf, telefon, 

TV, minibár, légkondicionálás, Internet csatlakozási lehetőség, 

különtermek, fénymásoló, számítógép, projektor, telefax. 

Wellness részleg felszereltsége (600 m2-en): jacuzzi, beltéri medence 

dögönyözővel, finnszaunák merülőmedéncével, gőzkabin, fitness terem 

cardio- és fitness gépekkel, kültéri fedett medence.  

Nyári szezonban: kültéri úszómedence napozóterasszal és 

napozószékekkel, gyermek pancsoló, játszótér 

Elérhetőség: 

Telefon: (+36) 46/561-590 

Fax: (+36) 46/504-847 

Email: bastyahotel@t-online.hu 

Website: http://www.bastyawellnesshotel.hu 

Helyszín: Miskolctapolcai utca 1 -3. Miskolc 3519 

 

Aranykorona Szálloda ** és Étterem Szendrei Pincészet 

A szálloda Miskolc szívében található a történelmi Kisavason, ahol a 

fiatalok aktív szórakozással, az üzletemberek gyors elérhetőséggel, a 

pihenni, kikapcsolódni vágyók pedig nyugalommal szembesülhetnek. 

Szolgáltatások: étterem, pince-borozó, telefon, kutya, macska bevihető, 

szobán belül: szobaszerviz, minibár, rádió, TV, hajszárító, cigányzene, 

konferencia rendezésére alkalmas helyszín. 

Elérhetőség:  

Telefon: (+36) 46/506-882, (+36) 46/506-883 

Email: aranykorona@aranykorona.eu 

Website: http://www.aranykorona.eu 

Helyszín: Kis-Avas Első sor 19. Miskolc 3530 

 

Várhegy Panzió 

Miskolctapolca központjából nyíló csendes utcában, a Barlangfürdőtől 

200 m-re található a Várhegy Panzió. 

Szolgáltatások: saját parkoló és kert, kutya, macska bevihető, Tv a 

szobában, felszerelt konyha, terasz, társalgó, játszótér(csúszda, hinta, 

homokozó). 

Elérhetőség:  

Telefon: (+36) 46/422-365 

Email: varhegypanzio@freemail.hu 

Website: http://www.varhegypanzio.hu 
Helyszín: Iglói utca 12. Miskolc 3519 
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