
Lillafüredi kirándulás 
Szeptember 10-11. (hétfő-kedd) KB max 9 fő 

Ára: 31 000,-Ft/fő, mely tartalmazza az utazás, a szállás, az első napi vacsora, a második napi reggeli, a kisvonatjegy és a 
panoptikum belépő árát.  

NEM tartalmazza a fürdő belépőt (1 600,-Ft), a barlang belépőt (1 200/800,-Ft, és a vár (1 500/1 200,-Ft) belépőt. 

 

5.00 Indulás Kozármislenyből (felszállás saját lakásnál Pécs, Kozármisleny területén) 
11.30 Érkezés Lillafüredre: 
 

Lillafüredi látnivalók: 

Az István-barlang a környék legnagyobb cseppkőbarlangja, 
látnivalói a Nagyterem, a Kilátó és a Színházterem. Egyes 
termeiben légzőszervi betegeket gyógyítanak. 
Járatainak összhossza 1043 m, ebből a bemutatott szakasz 
hossza 170 m. 
 
 

Séta a vízeséstől a Hámori-tóig a függőkerten keresztül 
Lillafüredi vízesés 

A szálló építésekor terelték el a Szinva patakot, és 
létrehozták Magyarország legmagasabb vízesését, a 20 m 
magasból „lezúduló” patak nem egy Niagara, száraz időben 
csak elképzelni lehet a morajlást, hóolvadáskor, nagyobb 
esőzések után viszont nagyon hangulatos hely. 
 
 
 
 
 
 

Függőkert 
Minden évszakban páratlan látnivalókat kínál a 
természet, a romantika és a művészetek szerelmeseinek 
a mesés látványt nyújtó Palotaszálló alatt húzódó, 
teraszos függőkert. 
 
 

Hámori-tó 
A Hámori-tó a Garadna völgyében, a Szinva patak 
mésztufagátjának duzzasztó hatása miatt keletkezett. 
Először 1319-ben említik, egy pálos kolostorral kapcsolatos 
oklevélben Feltó-halastó-ként. A jelenlegi nagyságú tavat a 
19. század elején hozták létre a Szinva és a Garadna patakok 
vizéből a kohászat állandó vízellátása érdekében, melynél 
gátszakadás a nagy esőzések hatására előfordult. A tó 
másfél kilométer hosszú, helyenként meglehetősen mély. A 

tavon nyáron csónakázásra és vízi biciklizésre van lehetőség.  
 
 
14.30 indulás Lillafüredről a szállásra 
15.45 érkezés a szállásra Mezőkövesdre a A ZSÓRY GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐhöz 
Fürdő nyitva tartása (medence zárás 17.30) 
 
 
 
 
 
 

https://www.hellomiskolc.hu/Hunguest-Hotel-Palota


8.00 Reggeli után indulás  
9.00 Érkezés Szilvásváradra 

A Szalajka-völgy legcsodásabb és legkedveltebb helye 
a 17 méter magas Fátyol-vízesés, amely nemcsak a 
völgy, hanem hazánk egyik legszebb természeti 
jelensége, kiemelkedő természetvédelmi értéket 

képvisel. Kisvonattal elutazunk a Fátyol-vízeséshez, majd 
3 km-es séta visszafelé lejtős úton. 
 
 
 

 
Középkori Börtönmúzeum és Panoptikum megtekintése 

A kiállítás a történelmi Magyarország büntetés-
végrehajtási módszereit mutatja be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.00 Indulás Szilvásváradról 
14.30 érkezés a Diósgyőri várhoz 
Diósgyőri vár megtekintése. (1,5 óra) 

 A Diósgyőri vár falai a Szinva-patak völgyéből kiemelkedő 
szikladombra épültek. Anonymus a 13. századi Névtelen krónikás 
említi, hogy itt már a honfoglalás idején állt egy földvár, amelyet 
1241 körül a tatárjárás idején pusztíthattak el. 
 
 
 
 

16.00 indulás Diósgyőrből 
17. 30 érkezés Gyöngyöspatára 

Az egyedülálló gyöngyöspatai Jesse oltár megtekintése helyi vezetővel. (1 óra) 

 
Gyöngyöstől néhány kilométerre, egy kies völgyben fekszik a honfoglaló Pata 
vezér nevét viselő település, Gyöngyöspata. Legfőbb nevezetessége a 
gótikus stílusú, római katolikus templom, mely lényegében az 1470-ben 
elnyert formáját őrzi. A templom főoltárán áll a magyarországi barokk 
egyházművészet egyedülálló remeke, az ún. Jessze fája szoboregyüttes, mely 
a maga nemében páratlan a világon.  
 
 

 
18.30 Indulás Gyöngyöspatáról: 
Pihenő félúton Dunaújvárosnál 
Érkezés Kozármislenybe 23.00 körül 
 

Bővebb információ: Palotai János (06-30/48-777-38), palotaix@t-online.hu  

Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny www.csakszis.hu 


