
 

 

 

Zempléni hegység és Miskolc 

2020. május 1-3-ig (3 nap 2 éjszaka) 

Indulás: 7:00 a magasraktártól (Budapest X. Gyömrői út 2-4.); parkolási lehetőség a környéken.  

 7:10 Örs vezér tere, Sugár üzletközpont előtti 32-es buszmegálló 

Tervezett autóbusz km: 780 km  
Szállás: Komlóskán az Erdei Iskolában (többágyas) és vendégházakban (2-6 ágyas).  
Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora – falusi vendéglátással) 

Program 
Május 1. (péntek) – 1. nap: 
Szerencs –  a Zempléni Múzeum látogatása tárlatvezetéssel; Turisztikai Központ kiállításainak 
megtekintése (Régi játékok és csokoládészobrok, Régi motorok, Kiss Roóz Ilona kerámiák).  
Boldogkőváralja  – a vár megtekintése; részvétel a programokon (tárlatvezetés, kóbor lovagok 
bemutatója).  
Vizsoly – a Vizsolyi Látogatóközpont megtekintése (Vizsolyi Biblia, Árpádkori templom, Mantskovit 
Bálint Nyomtatástörténeti Múzeum); látogatás a Mézmúzeumban.  
 
Május 2, (szombat) – 2. nap:  
Reggeli után az autóbusszal Pálházára megyünk, majd onnan az erdei vasúttal Kőkapuig utazunk. 
Délben indulunk Telkibányára, ahol helyi vezetővel megtekintjük a bányászat felszíni emlékeit, teszünk 
egy sétát a régi, szűk bányavájatban – kb. 20 percet töltünk a Föld gyomrában; lent a hőmérséklet télen-
nyáron 12 ºC, kicsit nyirkos-vizes; a sötétség miatt mindenki hozzon elemlámpát! –, végül kincskeresésbe 
kezdünk, a talált „kincs” elhozható.                               Táv: 5,5 km  Szintkülönbség: 150 m  
Komlóskán ismerkedünk az ökofalu nevezetességeivel (ruszin ház, görögkeleti templom, földvár).  
 
Május 3. (vasárnap) – 3. nap:  
Reggeli után Miskolcra  indulunk. Városnéző séta a belvárosban (a főutcán régiségvásár zajlik).  
Jó idő esetén Lillafüredre megyünk (rossz idő esetén Miskolctapolcára a Barlangfürdőbe; fürdőruhát  
hozni kell). Lillafüredi libegőzés Jávorhegyre és vissza. Látogatás a Herman Ottó Emlékházban.  

Részvételi díj és befizetési határidők (Egy összegben is befizethető) 
 

Résztvevők 
száma 

Teljes részvételi díj 
tagnak 

I. részlet (március 23.) Különbözet 2020. április 17-ig 

30 fő 25.800,00 Ft 15.000,00 Ft 10.800,00 Ft 

35 fő 24.200,00 Ft 15.000,00 Ft 11.200,00 Ft 

40 fő  22.700,00 Ft 15.000,00 Ft 7.700,00 Ft 

Aki nem tagja a TBK TE-nek,  +500 Ft/nap/fő felárat fizet. 
 
Egyéb költségek: belépők, kisvasút, libegő árai (a helyszínen egyénileg fizetendők) 
Belépő árak 
(Ft) 

Zempléni 
Múzeum 

Turisztikai 
Központ 

Boldogkő 
vára 

Biblia 
Látogató- 
központ 

Méz- 
múzeum 

Erdei 
kisvasút 

Lillafüredi 
libegő 
(csoportos) 

Teljes árú 600 400 1300 1000 500 800 1300 

Diák, 
nyugdíjas 

300 400 900 600 500 600 1300 



 

 

A részvételi díj tartalmazza: szállásköltséget 2 éjszakára, félpanziós ellátást (2 reggeli és 2 vacsora), az
 autóbusz költségeit, egy tárlatvezető és a telkibányai helyi vezető díját.  

Öltözködés: időjárásnak és a programoknak megfelelő öltözet.  

Hazaérkezés: 19 óra körül az indulási helyre. 

Jelentkezés: Hegyi Mária túravezetőnél a (1)705-5354-es telefonszámon vagy a 
 (06)30/824-2652-es mobilszámon vagy a hegyi.mria@gmail.com e-mail címen vagy  
 Kozma Ilona túravezetőnél a (06)30/466-3399-es mobilszámon vagy a 

kozmailona56@gmail.com e-mail címen. 

Befizetés: A túravezetőknél. Az előleg befizetése 2020. március 23. 12:00-13:00 óra között a 
Richter Rt. II. portáján (Budapest, Gyömrői út 24.) vagy előre egyeztetett 
időpontban és helyszínen.  

 A különbözetet április 17-ig a túravezetőknél egyeztetett időpontban és helyszínen. 
Jelentkezéskor egy összegben történő részvételi díj fizetése esetén a legmagasabb 
részvételi díj fizetendő; a különbözetet az autóbuszon induláskor fizetjük vissza.  

 

A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt. 

A túravezetők a programváltoztatás jogát fenntartják.  
 

  
 
 
 Hegyi Mária és Kozma Ilona 
 túravezetők 
 
 


