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és kúriák sora idézi a múlt 
lenyomatait (Nagyar, Cé-
génydányád, Beregsurány 
Mándok, Tuzsér). Fontos 
állomásai az irodalmi em-
lékhelyek (Tiszacsécse, 
Szat már cseke, Nagyar) 
és világhírű ipartörténeti 
műemlékek (Túristvándi 
és Tarpa malmai). A szat-
már-beregi örökségtúra 
Fehérgyarmattól Tuzsérig 
négy napra tartogat szá-
mos látnivalót, teljes hosz-
sza 223 km.

Szent lászló örökségtúra: 
Külön túrát szentelhe-
tünk a magyar történelem 
leghíresebb szentjének, 
Szent Lászlónak, hiszen 
emlékét számos helyszín 
őrzi. A Szent László örök-
ségtúra templomok, kas-
télyok, várak világán át 
vezet. Az 1092-es zsinat 
helyszínéül szolgáló sza-
bolcsi monostortemplom, 
ahol Szent László híres 
törvényeit hozta, ma is 
áll, mellette Közép-Euró-

pa legnagyobb épségben 
maradt földvára. Anarcs 
középkori temploma 
Szent László-patrocínium. 
Laskodon „Szent Lász-
ló-legenda” falképciklus, 
Baktalórántházán Szent 
László megkoronázása 
látható. Kisvárda a Szent 
László-kultusz hű őrzője. 

Az örökségtúra által 
érintett térségben szá-
mos kastély újult meg az 
utóbbi években és vált 
látogathatóvá. Az út Bak-
talórántházától Tiszalúcig 
három napon át, 195 km-
en vezet.

nyírségtől a Partiumig, 
történelmi emlékhelyek 
örökségtúra: A történelmi 
emlékhelyek örökségtúra 
a Nyírség történelmi fő-
utcáján Nyíregyházától 
Nagykárolyig monumen-
tális emlékek, középkori 

templomok között, őslá-
pon át, történelmi sétá-
nyon vezet. Ősi nemesi 
családok újjáépített vagy 
korhűen megőrzött épü-
leteit, rangos történelmi 
helyeket járhatunk be a 
gótika, a reneszánsz és 
a barokk világán át. Val-
lástörténeti jelentőségű 
Máriapócs, ahová a köny-
nyező szűz Mária évente 
százezreket vonz, Nyírbá-
tor pedig történelmi, kul-
turális sőt egészségmeg-

őrző programmal is várja 
a turistákat.  Utunk során 
a több ostromot is kiállt, a 
szatmári béketárgyalások, 
majd a békeokmány aláírá-
sának helyszínét, Nagyká-
rolyban a várból lett kas-
télyt is megtekintjük, majd 
útba ejtjük a Károlyi család 
nyughelyét, a kaplonyi ró-
mai katolikus templomot. 
A Nyírségtől a Partiumig 
történelmi emlékhelyek 
örökségtúra kétnapos, tel-
jes hossza 155 km.

Tiszadobi Andrássy kastély

Túristvándi vízimalom

További információk:
www.templomut.hu 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Területfejlesztési és Környezetgaz-
dálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 
Nyíregyháza, Benczúr tér 7. 
Tel.: +36 42/508-360

Hotel Visegrád Visegrádi szálloda 
étterme keres 

kiemelkedő fi zetéssel, 
szállással

szakképzett 
szakácsot 

egész éves 
foglalkoztatással.

Jelentkezni: 
20 219-0303, 

info@siralyvisegrad.hu

„nemcsak wellness, de a programok szállodája”
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az onyx 
casino
legyen 

a hátlapos 
hirdetés

3934 Tolcsva, Dózsa György út 6.
Tel./fax: +36 (47) 384-420 
              +36 (47) 384-188

Tel.:         +36 (20) 9384-188
e-mail: tolcsvabor@axelero.hu

www.sajgopince-tolcsvabor.hu

Vásárlási lehetőség az év minden napján!

Tolcsva-Bor Kft. Családi Pincészet 

Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadunk 
borkóstolásra, szakmai borbemutatóra.

TTo CC
k kkkkkk kkk 

83
92

53

Szeretettel várunk 
minden kedves 

borbarátot

Vidám Delfi n 
utazási iroda

4400 Nyíregyháza, Szent Miklós tér 7.
� +36 42/443-519, +36 42/504-306, +36 30/230-9698
E-mail: iroda@vidamdelfi n.hu

KENUKÖLCSÖNZÉS online, 
gyorsan megbízható cégtől.

VIZITÚRÁK: 40 féle 
vízitúra Magyarország keleti 
csücskében a Tisza, Túr, Öreg-Túr, 
Szamos, Bodrog folyókon.

www.vizitura.com

www.sportososztalykirandulasok.hu

www.onlinekenukolcsonzes.hu

GYERMEKTÁBOROK, 
OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK 
belföldön és külföldön.


