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Przespacerujmy si ulicà Kossutha, na
której znajduje si najwicej budowli
barokowych w Egerze. Warto przyjrzeç
si dok∏adniej zewntrznym wystrojom
kamienic oraz elementom ozdobnym z
kutego ˝elaza. Pod numerem 4 na ulicy
Kossutha znajduje si pa∏ac Kispréposti.
JeÊli czas na to pozwoli przejdêmy do
placu Hatvani kapu, gdzie mo˝emy
obejrzeç budynek teatru im. Gézy Gárdonyi. Na g∏ównej fasadzie widoczny jest
herb Egeru i województwa Heves.
Zg∏oszenia: +36 36/ 510-700; sprzeda˝
biletów: +36-36/ 518-347

KISPRÉPOSTI
3. PALAC
(Ma∏ego Pra∏ata)

Fedémes
Hevesaranyos Egerbocs
Pétervására
Bükkszék
Kisfüzes

Mátraballa
Bodony

Mátraderecske

Parádsasvár

TERMALNE Z
5. KA˛PIELISKO
ATRAKCJAMI

Minaret nale˝y do po∏o˝onych najbardziej
na pó∏noc w Europie budowli z okresu
tureckiego. Zbudowany jest na 14-kàtnej
podstawie i ma 40 m wysokoÊci. Sama
wie˝a wykonana jest z piaskowca, i szczÊliwie w stosunkowo dobrym stanie przetrwa∏a wieki. Wewnàtrz wie˝y na gór
prowadzi 97 schodów krtych. Po wejÊciu
na gór mo˝emy podziwiaç panoram Egeru,
a widok ten pozwoli nam zapomnieç
zmczenie wchodzeniem tymi wàskimi,
krtymi schodami.;
Minaret: ul. Knézich K., tel: +36 70/ 202-4353
Kilka metrów stàd w piknie odnowionym
domu mo˝emy obejrzeç wystaw marcepanów s∏ynnego, nagrodzonego Oskarem,
cukiernika Lajosa Kopcsika. Ten dom
nale˝a∏ dawniej do ludwisarzy, a ich
dzia∏alnoÊci poÊwicono jedno pomieszczenie.
Marcepania Kopcsik i Pomieszczenie
poÊwicone ludwisarzom: ul. HarangöntŒ 4.
Tel: 36/ 412-626
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MINARET

6.

BRAMA FAZOLI

Plac Dobó jest g∏ównym placem w mieÊcie.
Pomniki stojàce na placu przypominajà
chwalebne zwycistwo nad przewa˝ajàcà
si∏à tureckà w 1552r. Po zamkiem widzimy
pomnik kapitana zamku, Istvána Dobó, a
przed ratuszem pomnik wojowników
zamków kresowych
Rok 1552 by∏ najs∏ynniejszym w historii
Egeru. Kapitan zamku, István Dobó podjà∏
walk z potgà tureckà majàc pod sobà ledwo
dwa tysiàce ludzi. Dziki odwadze i wytrwa∏oÊci obroƒców po prawie 40-dniowym
obl˝eniu Turcy si wycofali. Podczas nastpnego obl˝enia w 1596r. wojska tureckie
zaj∏y zamek i Turcy rzàdzili miastem przez
91 lat. Otaczajàcy plac potok Eger
wielokrotnie wylewa∏ powodujàc powódê.
Niektórzy sk∏onni sà uwa˝aç, i˝ miasto
Eger dosta∏o swà nazw od drzewa
zwanego „Égerfa” (w wolnym t∏umaczeniu
„drzewo mysie”), które roÊnie nad potokiem.

10.

PLAC DOBÓ

7. ZAMEK W EGERZE

Na placu Dobó mo˝emy podziwiaç
pikny koÊció∏ barokowy, który szczyci
si tym, ˝e posiada jedno z
najpikniejszych w Êrodkowej Europie
wntrze. Codziennie o godz. 11.00,
15.00 i 18.00 mo˝emy pos∏uchaç gry
na organach. JeÊli staniemy przodem
do koÊcio∏a, to po prawej stronie widzimy eklektyczny budynek Ratuszu. Z
placu ulicà Zalár mo˝emy dojÊç do
targu, który dzia∏a w dni powszednie.
Wystawa dzie∏a ludowego Palóc: ul.
Dobó 12, tel: +36 36/ 312-744
Zebrane, wyró˝nione dzie∏a sztuki
ludowej rejonu Palóc z XIX i XX
wieku mo˝emy podziwiaç na wystawie od 1-go kwietnia do 31-go
paêdz. od wtorku do; Wystawa
wojskowa: Dobó u. 9

Bogács
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WYCIECZKI W OKOLICY EGERU

MiejscowoÊç zwana bramà Gór Bukowych. Tu mo˝na znaleêç
wszystkie gatunki drzew od d´bu po buk. Bogaty Êwiat fauny i
flory. Niewielki kwiatek Obuwik pospolity sta∏ si´ symbolem
wioski, znajdziemy go równie˝ w jej herbie. Niezwyk∏e prze˝ycia
gwarantuje leÊna kolejka wàskotorowa (erdei vasút). (tel:
06/ 30/ 456-6265 )
Jezioro zasilane wodà ze êród∏a skalnego Szikla-forrás jest ulubionym miejscem wycieczek.
Tu znajduje si´ centrum dla odwiedzajàcych Bükki Nemzeti Park
Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpont, dzi´ki pomocy mieszczàcej si´ tu ekspozycji i materia∏om informacyjnym z ∏atwoscià
mo˝emy odnaleêç si´ w Êwiecie fauny i flory gór Bukowych. Tel.:
36/ 534-078

S Z A R V A S K Ő
Dawno temu podczas pewnego polowania psy osaczy∏y jelenia,
który schroni∏ si´ na grzbiecie ska∏y. Poniewa˝ nie móg∏ dalej uciekaç, z samego szczytu ska∏y skoczy∏ w przepaÊç. W tym miejscu
nast´pnie wybudowano zamek. Legenda g∏osi, ˝e stàd w∏asnie
wzi´∏a si´ nazwa wioski (szarvas - jeleƒ, kŒ – ska∏a). Do dziÊ mo˝emy podziwiaç pozosta∏oÊci tego zamku, udajàc si´ na lekki pi´tnastominutowy spacer z centralnej cz´Êci wsi.

B É L A P Á T FA LVA
U stóp ska∏y BélkŒ znajduje si´ jedyny w naszym kraju zachowany w bardzo dobrym stanie romaƒski KoÊció∏ Opactwa
Cysterskiego (Ciszterci Apátsági Temploma), który zosta∏ wybudowany w 1232 r. (Tel.: 20/ 934-3665)
Lubiàcy aktywny wypoczynek mogà zwiedziç jezioro dla w´dkarzy oraz park rozrywki. O programach Bélapátfalva i okolic, a
tak˝e o miejscach godnych obejrzenia, mo˝na uzyskaç informacje
w biurze Informacji Turystycznej (Turisztikai
Információs Iroda) 3346 Bélapátfalva IV Béla út 70, i pod nr tel:
36/ 354-569 (maj-wrzesieƒ)

PLAN ZAMKU

S∏ynny andaluzyjski koƒ powsta∏ z krzy˝ówki konia lipicaƒskiego z
koniem pirenejskim. W 1576 r. arcyksià˝´ Károly II za∏ozy∏ adriatyckà
stadnin´ koni Lipizzan. Wtedy nastàpi∏o odÊwie˝enie krwi.
Paƒstwowa stadnina powsta∏a w Szilvásvárad w latach 50-tych XX w.
Najpi´kniejsze konie mo˝emy obejrzeç w stajni muzeum Lipicai
Múzeum (zmienne godziny otwarcia, informacja tel.: 36/ 564-400). Z
centralnej cz´Êci wsi mo˝emy si´ dostaç do Doliny Szalajki kolejkà
wàskotorowà, w drog´ powrotnà mo˝na udaç si´ spacerem obok
wodospadu Fátyol (Fátyol-vízesés), jeziora z pstràgami, muzeum
leÊnego pod go∏ym niebem (Szabad-téri Erdei Múzeum) i muzeum
leÊnictwa (Erdészeti Múzeum). Dla lubiàcych wycieczki wieÊ jest
dobrym punktem wypadowym, mo˝na stàd wyruszyç równie˝ na
przeja˝d˝ki rowerowe. (Wypo˝yczalnia rowerów (Kerékpárkölcsönzés): Tarnai Csaba, Szalajka-völgy; Tel.: 06/ 30/ 3352-695)

M E Z ŐK Ö V E S D I O K O L I C E
MezŒkövesd swojà s∏aw´ zawdzi´cza uznawanemu za hungarikum
haftowi „matyó” oraz leczniczej wodzie kàpieliska Zsóry (ZsóryfürdŒ). W dzielnicy miasta „Hadas”, przypominajàcej skansen
zobaczyç mo˝na jak w ludowych, zabytkowych domach pracujà artyÊci rzemieÊlnicy. Tu mo˝emy zwiedziç dom pamiàtkowy najs∏ynniejszej projektantki wzorów matyó Bori Kisjankó (Kisjankó Bori
Emlékház), a w pobli˝u s∏ynne w Europie Muzeum Maszyn
Rolniczych (MezŒgazdasági Gépmúzeum). W Muzeum Matyó
(Matyó Múzeum) mo˝emy zobaczyç ponad pó∏ wieku tradycyjnego
˝ycia ludnoÊci Matyó. Pozosta∏e dwie miejscowoÊci zamieszka∏e przez
Matyó to Tard i Szentistván. Ich ró˝niàcy si´ kolorystycznie od tego z
MezŒkövesd haft oraz stroje ludowe zainteresowani mogà zobaczyç w
tradycyjnych domach lub w czasie programów folklorystycznych. Na
po∏udniowym stoku Gór Bukowych przyjemny relaks w przepi´knej
leÊnej scenerii zapewnia ciàg piwnic Tibolddaróc oraz kulturalne i historyczne zabytki Kács. Wi´cej informacji na temat interesujàcych
wydarzeƒ w okolicy znaleêç mo˝na w biurze informacji turystycznej
Tourinform Iroda (3400 Mezôkövesd, Szent László tér 23. Tel: 49/ 500-285)

BOGÁCS I OKOLICE
Znajdujàce si´ w magicznej krainie Bükkalja osady Bogács,
Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja és Szomolya wabià Paƒstwa do
siebie prawdziwymi pere∏kami: lasami, ∏agodnymi pejza˝ami, êród∏ami leczniczymi, by na koniec oczarowaç wioskami przycupni´tymi w
wàskich dolinach.
Wspólnà cechà regionów Winiarskich Eger i Bükkaljai jest wielowiekowa tradycja uprawy winoroÊli i produkcji wina. A tak˝e obecnoÊç
”kultury kamienia”(piwnice wy˝∏obione w tufie ryolitowym, kamienne ule, mieszkania w grotach, kamienio∏omy), zachowanie zwyczajów
ludowych i ca∏oroczna bogata oferta programowa. Jednak najwi´kszà
chlub´ przynosi ∏àczàcy si´ z regularnym popijaniem wina dobry
humor oraz ÊciÊle zwiàzana z ˝yciem wiejskim goÊcinnoÊç.

MÁTRADERECSKE
Mátraderecske znajduje si´ na pó∏nocnym zboczu gór Keleti Matra,
120 km od Budapesztu, 30 km od Egeru, zasobna jest w naturalne
bogactwa (gaz leczniczy, wody lecznicze), czyste powietrze, oraz
zapierajàcà dech w piersiach panoram´. Znajdziemy tu najwi´ksze w
naszym kraju êród∏o naturalnego wyziewu zimnych gazów wulkanicznych zawierajàcych dwutlenek w´gla (MOFETA).
Ulatniajàcy si´ gaz zawiera w oko∏o 86 % obj CO2 oraz wysokà koncentracj´ radonu. Gaz ∏aêni po∏o˝onej w miejscu linii uskoku geologicznego w 1999 r. uznano gazem leczniczym, a ∏aênia gazowa od
2006 r. jest uznawana jako lecznicza ∏aênia gazowa.
Kuracja dwutlenkiem w´gla wp∏ywa korzystnie na t´tnice koƒczyn,
wspomaga leczenie przewlek∏ych chorób ˝y∏ oraz uk∏adu limfatycznego, a tak˝e towarzyszàcych cukrzycy zaburzeƒ naczyniowych i
nadciÊnienia.
Ze wzgl´du na fantastyczne rezultaty lecznicze, Mofet´ z
Mátraderecske nazywamy Mekkà chorych na schorzenia ˝y∏.
Zabiegi wspierane przez OEP. Tel.: +36 36/ 576-200, www.mofetta.eu

KISNÁNA
W centralnej cz´Êci osady znajdujà si´ ruiny zamku w stylu gotyckim. U podnó˝a zamku znajduje si´ autentycznie umeblowany dom
ch∏opów s∏owackich W okolicznych lasach ˝yjà jelenie, dziki, sarny i
muflony, dlatego urzàdzane sà tu polowania na licznà grubà zwierzyn´.

Újévi koncert – tradycyjny uroczysty koncert Noworoczny (styczeƒ)
Egri Tavaszi Fesztivál – fesztiwal wiosenny synteza sztuk (marzec-kwiecieƒ)
Egri Csillag Fesztivál – festiwal wina (Wielkanoc)
Agria Nyári Játékok – letnie zabawy oraz imprezy towarzyszàce (lipiec-sierpieƒ)
Kaláka Fesztivál – festiwal folklorystyczny (czerwiec)
Egri Bikavér Ünnepe – Êwi´to byczej krwi - festiwal wina i gastronomii (czerwiec)
Végvári Vigasságok – historyczne zabawy i widowiska wojenne, muzyka
wspó∏czesna i taniec (lipiec)
Bormustra és Agria Nemzetközi Néptánctalálkozó – przedstawienie winiarzy z
regionu pó∏nocno-wschodnich W´gier oraz przeglàd zespo∏ów taƒca ludowego (sierpieƒ)
Egri Szüret – winobranie (wrzesieƒ)
Szent János Napi Borszentelés – tradycyjne Êwi´to m∏odego wina, prezentacja
trunków (grudzieƒ)
Egri Borszalon – winiarze z Egeru prezentujà swoje wyÊmienite wina (grudzieƒ)
www.kalandesjatek.hu

WSZYSTKIE MIEJSCA NOCLEGOWE EGERU W
JEDNYM MIEJSCU!
Odwiedê Tourinform – Biuro Informacji
Turystycznej w Egerze, w którym otrzymasz potrzebne informacje o naszym mieÊcie i okolicy. W
ciàgu ca∏ego roku mo˝emy uprzyjemniç Paƒstwa
pobyt gwarantowanym zwiedzaniem miasta z
przewodnikiem oraz innymi us∏ugami.
Mamy nadziej´, ˝e nasza oferta spotka si´ z
Paƒstwa zainteresowaniem!

W 2013 roku ruszyła oficjalna strona internetowa z systemem rezerwacji,
którą można znaleźć pod adresem: www.Szallas.Eger.hu
Na naszej stronie można wygodnie obejrzeć ofertę noclegową naszego
miasta, łatwo znaleźć miejsca noclegowe dysponujące wolnymi pokojami
i przy pomocy kilku kliknięć zarezerwować wybrane miejsce.
Nasza oferta zawiera:
- miejsca noclegowe we wszystkich kategoriach
- prezentacje miejsc noclegowych wraz ze zdjęciami,
opisem i ceną
- oferty specjalne
- rezerwację online wraz z potwierdzeniem rezerwacji
online
- możliwość prośby o ofertę

3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.
Tel.: +36/ 36-517-715; +36/ 20-378-0514;
Fax: +36/ 36-518-815
E-mail: eger@tourinform.hu
www.eger.hu

Wydawnictwo: Tourinform – Eger
Przewodniczàca: Márta Majnár
Redaktor: Emese ErdŒdi, Anikó Gecsei
Przek∏ad.: Schaffler Sp.K.

Pracownicy Biura Informacji Turystycznej są do Państwa dyspozycji!

www.Szallas.Eger.hu

KOŚCIÓL RÁC

Wina, które najczÊciej mo˝emy
skosztowaç w piwnicach
Szépasszony-völgy:

EGERSZALÓK
Prawdziwà osobliwoÊcià Egerszalók sà znajdujàce si´ w po∏udniowej cz´Êci miejscowoÊci wytryskujàce z g∏´bi ziemi êród∏a wody termalnej oraz stworzone przez sp∏ywajàcà wod´ leczniczà wzgórze
solne. W 2007 r. zmieni∏y si´ warunki kàpieli, w miejscu dzia∏ajàcego
wczeÊniej kàpieliska wybudowano Êwiatowej klasy kàpielisko lecznicze i wellness posiadajàce walory wabiàce turystów. Egerszalóki
Gyógy- és Wellnessfürdô z szesnastoma basenami krytymi i
zewn´trznym o powierzchni wody 1900 m2 czeka na tych wszystkich, którzy chcà si´ zrelaksowaç lub wyleczyç. Woda pomaga w
leczeniu pourazowym koÊci, udowodniony jest jej doskona∏y wp∏yw
na leczenie przy dolegliwoÊciach stawów oraz reumatycznych.
Tel: 36/ 688-500, 688-600
W pobli˝u kàpieliska znajduje si´ 2,9 km Êcie˝ka dydaktyczna, na
której zapoznajemy si´ z charakterystycznymi dla tego regionu formacjami z tufu ryolitowego oraz z kamiennymi ulami (kaptárkövek). Spacer oko∏o jednogodzinny. Program mo˝e urozmaiciç
bie˝nia, plac zabaw oraz ptaszarnia. Park zosta∏ sztucznie utworzony, pasujàce do krajobrazu jeziora sprawiajà przyjemne wra˝enie.
Na granicy miejscowoÊci znajdujà si´ mieszkania wy˝∏obione w grotach, natomiast w piwnicach gospodarze czekajà na goÊci z winem.

TRADYCYJNE PROGRAMY W EGERZE

Adres:
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Sály
Cserépváralja

Egerszalók

Verpelét

S Z I LV Á S V Á R A D

Przy koƒcu ulicy Széchenyi na ma∏ym
wzgórzu stoi grecko-katolicki wzgldnie
serbski koÊció∏, który posiada wyjàtkowà atmosfer. DziÊ w dawnej plebanii znajduje si izba pamiàtkowa
Mihálya Vitkovitsa – serbskiego poety
oraz mo˝emy obejrzeç wystaw
artysty Êwiat∏a Györgya Kepes, który
jest przedstawicielem wizualnej sztuki XX wieku. Na wystawie tej
mo˝emy oglàdaç ponad 200 jego dzie∏
(obrazy, fotografie, fotogramy, plany
oraz szkice), do tego jeszcze wiele
dokumentalnych prac. Przespacerujmy
si ulicà Széchenyi z powrotem do centrum miasta, a po drodze mo˝emy
wstàpic do jedynego w kraju Muzeum
Stra˝y Po˝arnej.
Vitkovits Ház: ul. Széchenyi 55.,
tel: +36 36/ 515-051.
Kosció∏ Rác: ul. Vitkovitsa 30,
tel: +36 20/ 470-2376
Muzeum Stra˝y Po˝arnej, pl. Tızoltó 5.,
tel. +36 36/ 412-801.

Kács

Noszvaj

Szomolya
Ostoros

W´gierska stolica koni lipicaƒskich. Ich przodkowie do Europy
trafili ze staro˝ytnej Kartaginy jeszcze w czasach antycznych.

8.

Cserépfalu

Tarnaszentmária
Kisnána

Nazwy ruin zamków znajdujàcych si´ na kraw´dziach
gór nawiàzujà do historii Êredniowiecznej (Szarvaskô,
Dédes, Gerenna, Ódorvár itd.). Zabytki przemys∏owe:
Kuênica w Ómassa, wàskotorowe koleje leÊne
(FelsŒtárkány, Lillafüred, dolina Szalajki), huty szk∏a w
Bükszentkereszt oraz miejsca wypa∏u wapna, do dziÊ
niektóre z pieców sà w powszechnym u˝yciu.
W Lillafüred czeka na zwiedzajàcych jaskinia naciekowa Êw. Stefana oraz jaskinia Êw. Anny w tufie wapiennym. W dolinie Hor w wiejskim muzeum Oszla
mieÊci si´ kolekcja historii lokalnej, w FelsŒtárkány w
centrum edukacyjnym (Nyugati Kapu Oktató- és
Látogatóközpont), znajduje si´ wystawa poÊwi´cona
skarbom naturalnym i kulturowym Parku Narodowego.
Warto zwiedziç muzeum Suba-lyuk w Cserépfalu,
gdzie umieszczono Êwiatowej s∏awy znaleziska z jaskini
prehistorycznej z doliny Hór, odnalezione 75 lat temu.
Dyrekcja Parku Narodowego (Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság): 3300 Eger, Sánc u. 6. Tel.: 36/ 411-581,
www.bnpi.hu

Mocsolyástelep

Bükkzsérc

Egerszólát

F E L S ŐT Á R K Á N Y

Przespacerujmy z powrotem ulicà
Egészségház do ulicy Kossutha. Po lewej
stronie widzimy koÊció∏ franciszkaƒski,
po prawej zaÊ Pa∏ac Nagypréposti
(wielkiego pra∏ata). Na ulicy Lajosa
Kossutha pod numerem 9. mo˝emy
podziwiaç jedyne w swoim rodzaju
bramy wykonane z kutego ˝elaza przez
Henrika Fazol. W stojàcym na dziedzincu dawnym budynku wiziennym znajduje si Wystawa Historii Sportu województwa Heves.
Muzeum Sportu Bogata skarbnica
pamiàtek sportowych z woj Heves
zwiàzanych z p∏ywaniem, pi∏kà wodnà,
sportami fechtunkowymi oraz olimpiadami i mistrzostwami Êwiata. ul.
Kossuth L. 9. tel.: +36 36/ 511-777

Kisgyôr

Eger

N O S Z VA J

Spacerujàc wzd∏u˝ potoku wrócimy na
ulic Klapka. Na placu Petõfiego znajduje si kàpielisko termalne z atrakcjami.
Sà tu baseny z ciep∏à termalnà wodà z
czego 6 jest na zewnàtrz i w czÊci
wewntrznej sà równie˝ kryte baseny. W
1976 roku uznane zosta∏o jako krajowe
uzdrowisko. Ze êróde∏ codziennie wyp∏ywa na powierzchnie kilka kilometrów
szeÊciennych wody.
Tel.:+36 36/ 314-142
Ko∏o kàpieliska znajduje si ∏aênia turecka,
która po przebudowie zostanie oddana
do u˝ytku prawdopodobnie w 2009 roku.
z nowymi us∏ugami „ilid˝a” i „hamam”
Spacerujàc dalej ulicà Franka Tivadara
mo˝emy dostrzeç imponujàcy budynek
krytego basenu, który dosta∏ nazw od
Aladára Bitskey - wgierskiego olimpijczyka. Projektowa∏ go s∏ynny architekt
wgierski Imre Makovecz. Tel.: +36
36/ 511-810

Mónosbél

Egerbakta

4. OGRÓD BISKUPI

W pó∏nocnej czÊci zamku, 50 metrów
od wejÊcia znajduje si dom pamiàtkowy Géza Gárdonyi – autora powieÊci
,,Gwiazdy Egeru”. Spacerujàc z
powrotem do g∏ównego wejÊcia, idàc
ulicà Dobó dojdziemy do Minaretu.
Wystawa historycznych wgierskich
powozów
Dwór Mátyus: Wystawa wgierskich
wozów, powozów, karet, uprz˝y oraz
pokazy jeêdziectwa wgierskiego.
PrzedmieÊcie Egeru, przy drodze
Noszvaj. Tel.: +36 36/ 517-937

Bükkszentlászló

Répáshuta

Szarvaskô

Tu znajdziemy najmniejszy w kraju barokowy zamek De la Motte
Kastély, oraz – obecnie dzia∏ajàcy w formie muzeum – dom
zamo˝nego gospodarza. JeÊli ju˝ wszystko zwiedziliÊmy, zas∏u˝yliÊmy sobie na odpoczynek przy lampce wybornego wina, idealnie
nadaje si´ do tego s∏ynna piwnica Thummerer (nie zaszkodzi
wczeÊniej zarezerwowaç miejsce pod nr tel. 00 36 20/ 9462-178).
Szukajcie naszych ofert programowych, w Noszvaj zawsze dzieje
si´ coÊ ciekawego!

Ulica Kossutha prowadzi na pl. Dózsa
György skàd ju˝ widaç wejÊcie do Zamku.
W 1248 roku biskup Lampert otrzyma∏ zezwolenie od króla Béli (Wojciecha) IV na
budow zamku. W ciàgu szesnastego wieku
zamek biskupi przebudowano przy pomocy w∏oskich in˝ynierów wojskowych na
twierdz obronnà. S∏ynna obrona zamku
egerskiego w 1552 roku uczyni∏a go symbolem patriotyzmu. W zamku dzia∏a Muzeum
Zamkowe im. Istvána Dobó. Wystawy tutaj
przedstawiajà histori zamku, podziemny
system umocnieƒ (kazamaty), sposoby
Êredniowiecznych kar (tortur) i potrzebne
do tego narzdzia. W galerii kamieni mo˝na
obejrzeç pozosta∏oÊci zniszczonych katedr,
a w Sali Bohaterów marmurowy grobowiec
Istvána Dobó. W Galerii Obrazów znajduje
si znaczàcy zbiór dzie∏ artystycznych. Na
dwóch dolnych poziomach baszty Dobó sà
organizowane wystawy czasowe, a na
najwy˝szym poziomie odbywajà si imprezy
i konferencje. Pozosta∏e wystawy w zamku:
Panoptikum, Mennica, piwnica Ispotály
(w rkach prywatnych)
Muzeum Zamkowe im. Istvána Dobó. Vár 1.
Tel.: +36 36/ 312-744
W poniedzia∏ki mo˝na zwiedzaç tylko Sal
Bohaterów i Kazamaty. Tel.: +36 36/ 312-744

Bélapátfalva

Recsk

Mátrai
Tájvédelmi
Mátraháza Körzet

Miskolc

Lillafüred

Felsôtárkány

Bátor

Sirok

Najwi´kszy w kraju leÊny park rozprzestrzeniajàcy si´
na terenach górzystych za∏o˝ono w 1976 roku.
Naturalne walory przyrodnicze gór mo˝emy odkrywaç pieszo lub rowerem, a jeÊli b´dziemy mieç odrobin´ szcz´Êcia, mo˝emy zapoznaç si´ z rzadkimi gatunkami roÊlin oraz bogatym Êwiatem zwierzàt. Park
Narodowy Gór Bukowych o ka˝dej porze roku pokazuje zwiedzajàcym inne oblicze. Park jest dost´pny dla
turystów przez ca∏y rok na wyznaczonych trasach
turystycznych. Na obszarach szczególnie chronionych
zabronione jest zbaczanie z wyznaczonych szlaków!
Wyprawy turystyczne w wi´kszych grupach, imprezy
masowe czy organizacja zawodów na obszarze chronionym Parku wymagajà specjalnego zezwolenia, w tym
celu nale˝y uzyskaç zgod´ od organów ochrony Êrodowiska oraz od w∏aÊciciela terenu.

Bükkszentkereszt

Tepes
Szajla

Parád

Mátrafüred

Bükkszentmárton

Bekölce

www.nordtour.hu
PARK NARODOWY GÓR BUKOWYCH

Varbó

Bükki
Nemzeti
Park

Szilvásvárad

Mikófalva
Tarnalelesz
Bükkszenterzsébet Szúcs Egercsehi

Ivád
Spacerujàc
ulicà
Klapka
György
dojdziemy do Ogrodu Biskupiego. Park
ten o powierzchni ok. 11 hektarów zosta∏
za∏o˝ony przez biskupa Eszterházy,
poÊrodku znajduje si fontanna dzia∏ajàca
od 2000 roku. Park ten reprezentuje francuskà sztuk budowania parków i od 1919
roku dzia∏a jako park publiczny. W
po∏udniowo-zachodniej czÊci znajdujà si
boiska sportowe i pole tenisowe oraz stadion Od roku 2004 mamy tutaj rwnie˝ Gaj
Muz, w ktrym postawiono pomniki
wielkim osobistoÊciom literackim miasta.
Ogród Biskupi zosta∏ odnowiony w 2006
roku, co mia∏o swój wp∏yw na to, ˝e miasto Eger otrzyma∏o w 2007 roku z∏oty
medal w midzynarodowym konkursie na
ukwiecone miasta i wsi.
Wystawa maszyn do pisania: ul. Klapka 7.

Nagyvisnyó

Bükkmogyorósd
Balaton

Szentdomonkos
Váraszó

Mályinka

Lénárddaróc

Csernely

Borsodnádasd

Tarnavidéki
Tájvédelmi
Körzet

Istenmezeje

Jest to jedyna w Egerze budowla w stylu
klasycystycznym, druga co do wielkoÊci
‰wiàtynia na Wgrzech. Budowana by∏a w
latach 1831-1837 na podstawie planów
architekta Józsefa Hilda na zamówienie
arcybiskupa Pyrkera. Organy dla bazyliki
zosta∏y wykonane przez salzburdzkà firm
Mosera. W g∏ównym sezonie (od 15 maja
do 15 paêdziernika) codziennie mo˝emy w
godzinach po∏udniowych przys∏uchiwaç si
ich grze od pon. do sob. W pobli˝u bazyliki, na miejscu 18-to wiecznego placu targowego, a gdzie nastpnie pracowa∏a fabryka tytoniu dzia∏a dzisiaj centrum handlowe
Agria Park. Tutaj znajdujà si takie zabytki
przemys∏owe jak wie˝a wodna i studnia
„zsolnay”. W soboty i niedziele mo˝na w
centrum handlowym bezp∏atnie zwiedzaç
sal pamiàtkowà Fabryki Tytoniu. Sala
pamiàtkowa Fabryki Tytoniu w centrum
handlowym Agria Park, Törvényház u. 4.
Tel.: +36 36/ 515-155.

3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9.
Tel.: (36) 517-715, Fax: (36) 518-815
E-mail: eger@tourinform.hu
www.eger.hu

Járdánháza

Zabar

Zacznijmy zwiedzanie miasta od placu
Eszterházy. W tym miejscu znajduje si
budynek Liceum w sty∏u póênobarokowym, który wybudowa∏ hrabia Eszterházy
z przeznaczeniem na wy˝szà uczelni i t
funkcj spe∏nia on równie˝ obecnie. Na pierwszym pitrze mo˝na zobaczyç s∏ynnà na
ca∏y kraj bibliotek, gdzie znajdujà si stare
kodeksy, rkopisy oraz jedyny na Wgrzech
oryginalny list Mozarta. W wie˝y budynku,
obok znajdujàcego si tutaj Muzeum
Astronomicznego i peryskopu „Specula”,
mo˝emy wykonywaç równie˝ doÊwiadczenia przyrodnicze w „Zaczarowanej Wie˝y”
Liceum, Ksigiarnia G∏ówna i Obserwatorium
“Specula”: Eszterházy tér 1, tel.: +36 36/ 520-400
Tutaj znajduje si równie˝ trzecie na
Wgrzech dzia∏ajàce planetarium.
Liceum, Eszterházy tér 1. Ksigarnia diecezjalna:
tel.: +36 36/ 325-21 • Obserwatorium astronomiczne „Specula”: tel.: +36 36/ 520-400
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Egri Olasz Rizling: bia∏e wino wytrawne
o Êwie˝ym smaku, silnie kwaskowate, o
gorzkim posmaku.
Egri Leányka: ogniste bia∏e wino o bardzo przyjemnym zapachu kwiatów
winoroÊli, jedwabne, o bogatym smaku.
Sprzedawane w rodzaju wytrawnym,
pó∏wytrawnym i pó∏s∏odkim.
Egri Muskotály: pó∏s∏odkie bia∏e wino o
zapachu i smaku Êwie˝ych winogron
muscateller.

KoÊció∏ cystersów pod wezwaniem
Êwitego Bernarda znajduje si na ulicy
Széchenyiego 15. Po drugiej stronie
ulicy stoi klasycystyczny budynek
Domu Sztuki, miejsce wielu imprez
kulturalnyc.
Idàc dalej ulicà spacerowà mo˝emy
odpoczàç w jednej z wielu kawiarni,
piwiarni oraz cukierni.
Muzeum Wina: 200 letnia piwnica im.
Istvana przedstawia kultur picia wina i
ró˝ne techniki zwiàzane z produkcjà
wina. Muzeum znajduje si na ul. Csiky
S. 30
Mıvészetek Háza (Dom Sztuki): Eger,
ul. Széchenyi 14.
Dla grup zg∏oszenia o ka˝dej porze.

Archidiecezja egerska w 1804r. otrzyma∏a rang arcybiskupstwa, Pa∏ac
Biskupi znajduje si przy ul. Széchenyi
5. i od 1740 roku jest rezydencjà
biskupów Egeru. W pa∏acu tym
mo˝emy obejrzeç wystaw skarbów
koÊcielnych, na które sk∏adajà si min.
prace z∏otników i artystów plastyków,
tekstylia, kielichy, ubrania ministranckie itp. Szczególnie wartoÊciowe
sà przedmioty nale˝àce do biskupa
Gábora ErdŒdy, które otrzyma∏ w
prezencie od Marii Teresy. P∏aszcz,
który od niej otrzyma∏ ma szczególnà
wartoÊç historycznà ze wzgldu na to,
˝e Maria Teresa w nim w∏aÊnie by∏a
koronowana na królowà.
Miasto pod miastem: wejÊcie obok
bazyliki. Tel: 20/ 310-832

13.KOŚCIÓL CYSTERSÓW 14.
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Liczàca dzisiaj prawie 200 piwnic dolina
Szépasszony w ostatnich latach zosta∏a
po∏àczona z famà win egerskich. Istnieje
mnóstwo legend dotyczàcych nazwy
doliny. Wed∏ug etnografa Ferenca Bakó
“Szépasszony” (“Pikna kobieta”) by∏a
boginià pradawnej wiary, osobà podobnà
do Wenus, bogini mi∏oÊci. To jej dawali ofiar
w tym miejscu. Rolnicy opowiadajà o
kobiecie o s∏awnej urodzie, która
sprzedawa∏a dobre egerskie wino w tym
miejscu. Wed∏ug innych dolina zosta∏a tak
nazwana po niewiernej kobiecie mieszkajàcej w arystokratycznej willi. Na podstawie danych z archiwum nie mo˝na jednoznacznie podaç êród∏a nazwy, podobnie
czasu wybudowania pierwszych winnic.
Piwnice te zosta∏y wykopane w ∏atwej do
kszta∏towania glebie riolitowej kory znajdujàcej si w okolicach Eger na g∏bokoÊci
kilkuset metrów. Jej atutem jest, ˝e wino
utrzymuje w niej temperatur 10-15 °C w
ka˝dej porze roku. Dodatkowo mech i szlachetna pleÊƒ stwarzajà unikalnà atmosfer,
pomagajà w dojrzewaniu win i kszta∏towaniu ich smaku.

15. SZÉPASSZONY-VÖLGY
(Dolina Piknej Kobiety)

12

Egri Chardonnay: dziki wykorzystaniu
mo˝liwoÊci tego rodzaju winogron,
obok Êwie˝ych, reduktywnych, owocowych win ostatnio spotykamy te˝ wina
fermentowane i dojrzewajàce w “barikk”,
tzn. w beczkach z dbu.
Egri Kékfrankos: czerwone wino o jasnoczerwonym kolorze, pachnàce dyskretnie owocami. Ich Êwie˝oÊç i kwaskowatoÊç w przypadku starszych win ∏aczà si
w harmonii smaków.
Egri Cabernet Sauvignon: wytrawne
czerwone wino o ciemnobursztynowym
kolorze, intensywnym zapachu owoców i
d∏ugotrwa∏ym, bogatym smaku.
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Egri Bikavér: wytrawne czerwone wino
o jasnobursztynowym kolorze, które w
swoim zapachu nosi jednoczeÊnie owocowoÊç i dojrza∏oÊç, o mskiej zawartoÊci
kwasów i jedwabnej harmonii. Wed∏ug
zasad regulujàcych wino Egri Bikavér,
by wyprodukowaç to wino, nale˝y
po∏àczyç przynamniej trzy wina z
rodzajów winogron dozwolonych w
regulaminie regionu.
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