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Hegyközi Erdészeti Igazgatóság
3994 Pálháza, Ipartelep 1.
E-mail: hegykoz@eszakerdo.hu
Web: www.eszakerdo.hu

Hollóháza

Elérhetőségünk:

A PÁEV múltja és jelene

Turisztikai attrakciók gyűrűjében:

A Pálházi Állami Erdei Vasút pályája eredetileg ipari
anyagmozgatás céljából épült meg 1888-ban, így ez hazánk
egyik legöregebb kisvasútja. Rajta a menetrendszerinti
személyszállítás csak 1958-ban indult meg, napjainkban azonban
a hegyközi térség egyik leglátogatottabb turisztikai
attrakciója.

A PÁEV tágabb környezetében számos kulturális és természeti érték
található meg. Pálháza így kiválóan alkalmas arra, hogy pihenő
központja legyen a térség megismerését célzó csillagtúrás
barangolásoknak.

- Telkibánya: A település környékének egykor Európa hírű aranyés ezüstbányái olyan gazdagságot teremtettek, hogy ráragadt a
ma is ismert Aranygombos Telkibánya elnevezés. Múltját Érc- és
Ásványbányászati Múzeum őrzi. Történelmi nevezetessége a
román kori Szent Katalin templom és ispotály romjai, valamint a
faragott kopjafás temető. Természeti látnivalói a Jégbarlangnak
nevezett üreg, és a felszíni "perlitfolyás".

Nyomvonala a Kemence patak völgyében húzódik, s Pálháza községtől Rostallóig tart, így általa megismerhetjük a Zempléni
Tájvédelmi Körzet legszebb részeit. Ipartelepi megállóhelyén
Erdészeti és Vadászati gyűjtemény tekinthető meg. Kőkapu a
térség kedvelt úticélja, s a kisvasúti vonal köztes állomása. Az itt
található vadászkastély szálláslehetőséget kínál, közelében
csónakázótó található. Kőkapuról több turistaútvonal is indul a
Zemplén vadregényes tájaira.

- Sátoraljaújhely: Magas-hegyi sportcentrum és szabadidőpark: Itt
található az ország leghosszabb libegő-felvonója, ami a magas-hegyi
kilátóhoz és a sípályákhoz szállítja a kirándulókat. Az ülőszékes
felvonó pályájának hossza 1350, szintkülönbsége 374 méter. A libegő
közelében kötött pályás nyári bobpálya üzemel.

- Füzér: Füzéri vár: A vár már a tatárjárás előtt megépült Füzér
település központjában, 552 m magasan a falu felett. A gyönyörű
fekvésű, meredek hegy tetején épített füzéri vár tornyából hazánk
egyik legszebb panorámája tárul szemünk elé.
- Füzérradvány: Károlyi-kastély és kastélypark: A romantikuseklektikus stílusú Károlyi-kastélyban korabeli múzeum tekinthető
meg. Magyarország egyik legnagyobb kastélyát közel 100 hektáros arborétum övezi.

- Hollóháza: Porcelángyár és Porcelán Múzeum: A Hollóházi Porcelán
Magyarország egyik legnagyobb múlttal rendelkező porcelánipari
vállalata. A mindennapi használatra szánt, finoman megformált,
ízlésesen dekorált termékei a hétköznapi környezetbe is eleganciát és
igényességet csempésznek.

