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Állami Erdei Vasút

Tiszaújváros

Jelmag yará zat:
Kisvasút
Szálláshelyek
Erdei iskolák
Kilátók

Mezőkövesd

ÉSZAKERDŐ Zrt.
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Az ERDŐ unokáink öröksége!
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3525 Miskolc,
Deák tér 1.
Te l : 0 6 /4 6 / 5 0 1- 5 0 1
E-mail:
eszakerdo@eszakerdo.hu
Honlap:
w w w. e s z a k e r d o . h u

Turisztikai attrakciók karnyújtásnyira:
A miskolci Dorottya úti induló állomás és Garadna végállomás között húzódó kisvasúti
pálya közelében számos természeti és kulturális látnivalóra akadhatunk. A fővonal város
felőli oldalán található a királynék várának is nevezett Diósgyőri vár, a 140 állatfajt
bemutató Miskolci Állatkert és Kultúrpark, és a Diósgyőri Papírgyár múzeuma,
mely Közép-Kelet Európában egyedülálló.

Lillafüredi
Állami Erdei Vasút

Pálházi
Állami Erdei Vasút

Palotaszálló

Erdészeti és Vadászati gyűjtemény

A PÁEV múltja és jelene:
A LÁEV múltja és jelene:
A Lillafüredi Állami Erdei Vasutat eredetileg
teherszállításra, elsősorban a Bükk erdeiben kitermelt faanyag mozgatására építették
meg 1920-ban. A személyszállítás igénye
azonban nagyon korán felmerült, s működésének 3. évében meg is valósult. A LÁEV 70
éven keresztül párhuzamosan végezte az
anyagmozgatás és a személyszállítás eltérő
feladatait. 1990-ben megszűnt a teherszállítás, azóta a kisvasút kizárólag turisztikai
funkciót tölt be.

Középső szakaszán, a névadó Lillafüreden áll a Mátyás-korabeli paloták hangulatát idéző
Palotaszálló. Ez a terület méltán a Bükk hegység egyik legkedveltebb kirándulóhelye,
hiszen gyönyörű természeti környezetben fekszik. A hegygerincek ölelésében húzódik
meg a sötétzöld vizű Hámori-tó, de itt látható Magyarország legnagyobb, 20 méter
magas vízesése is.

Fazola-kohó

A Lillafüredi állomásépület
2010 óta ökoturisztikai központként üzemel, melyben a kisvasúti
kiállítások mellett a Bükki Nemzeti Park bemutatóterme is helyet
kap. A karszthegység számos
védett barlangot rejt magában,
melyek közül több képzettség
nélkül is látogatható. A fővonal
garadnai oldalán található hazánk
legöregebb és első számú ipari
műemléke, a Fazola-kohó, és
az ízletes halkülönlegességeket
kínáló pisztráng-telep.
A térség számos látnivalóját a Lillafüredi Állami Erdei Vasút fővonala - akár egy képzeletbeli gyöngysort - fűzi fel egymás után. A megkapó természeti környezet, s az erdei
vasút békebeli atmoszférája tökéletesen egészítik ki egymást, s teszik az itt eltöltött időt
értékes időtöltéssé.

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.
Nyomvonala a Kemence patak völgyében
húzódik, s Pálháza községtől Rostallóig
tart, így általa megismerhetjük a Zempléni
Erdészeti és Vadászati gyűjtemény
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.

Turisztikai attrakciók gyűrűjében:
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.

Valamennyi látogatónknak jó pihenést, kellemes kikapcsolódást
és felüdülést kíván az ÉSZAKERDŐ Zrt. LÁEV Üzemigazgatósága.
A Parasznyai szárnyvonalon menetrendszerinti közlekedés nincs,
de igény esetén különvonat rendelhető!

Romantikus utazás a Bükkben

Diósgyőri vár

Bagoly-vár Erdészeti Erdei Iskola – Fónagyság

BIKK-MAKK Erdészeti Erdei Iskola – Répáshuta

Lillafüredi Állami Erdei Vasút
Cím: 3535 Miskolc, Erdész utca 24.
Telefon: 06/46/530-593; 06/30/488-7528
E-mail: miskolc.laev@eszakerdo.hu

Borz-Alom Erdészeti Erdei Iskola – Szelcepuszta

Va d r e g é n y e s u t a z á s
a Zempléni-heg ységben

•S
 átoraljaújhely: 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.

Csanyiki Erdőház
Erdészeti Erdei Iskola

Bekénypusztai Turisztikai
Látogatóközpont és Ökoház

A Bükk keleti kapujának völgyében, csodás erdei környezetben áll a Csanyiki Erdőház
Erdészeti Erdei Iskola. Bár Miskolctól csupán néhány km-re helyezkedik el, a nagyváros
közelségének már nyoma sincs. A tiszta levegő, madárdal, és a lombkorona halk zúgása
egyaránt a Bükk közelségét jelzik. Az Erdei Iskola ideális helyszíne lehet osztálykirándulásoknak, családi vagy céges szabadidős rendezvényeknek. A napközis rendszerű Erdei
Iskolában étkezési lehetőség is van. Az intézmény missziója a fiatal generációk minőségi
és hatékony környezeti nevelése. A szakmai felügyelettel biztosított változatos programok
kitűnő kikapcsolódást garantálnak valamennyi korosztály számára.

A Bükk déli lábánál, csodás erdei környezetben áll a Bekénypusztai Ökoház, mely a természet
iránt érdeklődő vendégek számára kitűnő szálláshely. Bár Miskolctól mindössze 20 km-re
található, a nagyváros közelségének nyoma sincs: friss levegő, madárdal, csend és nyugalom
várja a pihenésre vágyókat. A festői szépségű táj minden évszakban más-más arcát mutatja
meg, s így egész évben nagyszerű túrákat és kellemes kikapcsolódást garantál. Az étteremmel rendelkező épület összesen 10 fő együttes elhelyezésére alkalmas. Az ökoház 4 db 2
ágyas szobával rendelkezik, melyek közül kettő pótágyazható. Valamennyi szobához saját
fürdőszoba tartozik. A környék két keréken való bebarangolását helyben rendelkezésre álló
túrakerékpárok teszik lehetővé. Az ökoházban vállaljuk céges, vagy családi rendezvények
színvonalas lebonyolítását is, maximum 32 fős csoportok részére.

ÉSZAKERDŐ
Az ERDŐ unokáink öröksége!

Miskolctól mintegy 30 km-re, a Bükk szívében található az 500 lelket számláló település: Répáshuta. A takaros falucska az égnek törő ormok völgyében úgy bújik meg, akár
a vadregényes táj parányi ékszerdoboza. A környező erdőkben és hegyi kaszálóréteken
változatos életközösségeket találhatunk. Ebben a megkapó hegyvidéki környezetben áll
a BIKK-MAKK Erdészeti Erdei Iskola, mely a közvetlen megfigyelés útján nyújt kitűnő
lehetőséget a környezeti nevelésre. Az Erdei Iskola célja annak elősegítése, hogy a gyerekek
saját élmények útján váljanak természetszerető, erdőjáró felnőttekké. Az épület 33 fő
együttes elhelyezésére alkalmas, mely 3-8 ágyas, saját fürdőszobás szobákban történik.
A szálláshely – mint turistaszállás – az Erdei Iskolai szolgáltatás nélkül is igénybe vehető.

Az Aggteleki-karszt háborítatlan szegletében, a vadregényes erdőkkel övezett Szelcepusztán áll a Borz-Alom Erdészeti Erdei Iskola. A körös-körül rengeteg ezernyi faj békés
otthona. Távol a települések zajától, a csendet csak madárdal, s a fák susogása töri meg.
Ebben a festői szépségű, idilli környezetben a természetismereti nevelés és tanulás nem
munka, csupán játékos szórakozás. Az Erdei Iskola célja olyan szabadtéri kikapcsolódást
nyújtani a gyermekek részére, mely által az erdőt és élővilágát megtanulják értékelni,
tisztelni és szeretni, s így maguk is aktív természetjáró felnőttekké válhatnak. Az épület
40 fő együttes elhelyezésére alkalmas, mely 2-8 ágyas szobákban történik. A szálláshely
– mint turistaszállás – az Erdei Iskolai szolgáltatás nélkül is igénybe vehető.

Az épület 48 fő együttes elhelyezésére alkalmas, ami 11 db saját vizesblokkos szobában
történik, melyek közül 1 db akadálymentesített. A szálláshely – mint turistaszállás – az
Erdei Iskolai szolgáltatás nélkül is igénybe
vehető.

Ízelítő az Erdei Iskola programjaiból: • Kőbalta tanösvény (1,5 km) és Tárnics tanösvény
(3,7 km) • Rovar, madár, és nagyvad megfigyelés • Égboltismeret, távcsöves megfigyelés
• Íjászat • Fakultatív programok: • Répáshuta: tájház • Bükkszentkereszt (~14 km):
lovaglási lehetőség, üvegmúzeum • Lillafüred (~16 km): Lillafüredi Állami Erdei Vasút,
Herman Ottó emlékház, Hámori-tó, Szent-István és Anna barlang

Ízelítő az Erdei Iskola programjaiból: • Erdészeti alapismeretek, erdőgazdálkodás,
vadgazdálkodás • Borz tanösvény (2,8 km) • Természet- és környezetvédelem • Vadaskert
dámszarvasokkal és vaddisznókkal • Fakultatív programok: • Országos Kéktúra • Szádvár romjai (~8 km) • Derenki szellemfalu (~10 km) • Aggteleki-karszt barlangjai (~14 km)
• Rakacai víztározó (~30 km) • Edelény (~30 km): L’Huillier-Coburg kastély

Ízelítő az Erdei Iskola programjaiból:
• Bagoly tanösvény (2,7 km) túra
• Nappali és éjszakai túrák a bükki Kis-fennsík
barlangjaihoz

Elérhetőség: Cím: 3559 Répáshuta, Herman O. u. 44.
GPS koordináták: É-i szélesség 48° 3’ 10”, K-i hosszúság 20° 31’ 41”
Telefon: 06/46/390-176 • Mobil: 06/30/586-8383
E-mail: repashuta@eszakerdo.hu • Árak és aktualitások: www.eszakerdo.hu

Elérhetőség: Cím: 3759 Aggtelek, 0113 hrsz.
GPS koordináták: É-i szélesség 48° 31’ 8”, K-i hosszúság 20° 36’ 21”
Telefon: 06/48/464-004 • Mobil: 06/30/586-8373
E-mail: josva.torna@eszakerdo.hu • Árak és aktualitások: www.eszakerdo.hu

Háromhuta Vendégház

Szelcepuszta Kastélyszálló

Senyői Vendégház

Hidegpataki Vadászház

Pénzpataki Vadászház

A Zempléni-hegység szívében húzódik meg az alig 150 lelket számláló település: Háromhuta. Miskolctól mindössze 70 km-re fekszik, s közúton jól megközelíthető. A sűrű erdőkkel
ölelt község határában áll vendégházunk, mely a pihenni vágyók békés oázisa. A megkapó
természeti környezet egész évben kellemes kikapcsolódást garantál. A vendégházban
vállaljuk céges, vagy családi rendezvények színvonalas lebonyolítását is, maximum 60 fős
csoport létszámig. Az étteremmel és társalgóval rendelkező épület összesen 29 fő együttes
elhelyezésére alkalmas. A vendégház 7 db 2+1 ágyas szobával és egy 3 illetve 4 férőhelyes
apartmannal, valamint egy 1 ágyas szobával rendelkezik, melyek mindegyikéhez külön
fürdőszoba tartozik. Parkolási lehetőséget zárt udvaron belül biztosítunk. A szállás félvagy teljes panziós ellátással együtt vehető igénybe.

A Szelcepuszta Kastélyszálló hazánk legészakibb kistáján, az Aggteleki-karszt délkeleti
részén található meg. Miskolctól mindössze 67 km-re fekszik, s közúton jól megközelíthető.
A települések zajától távol eső szálláshely valódi kikapcsolódást, nyugalmas időtöltést
garantál. A kastély közelében dámszarvasok csodálhatóak meg. A területet, s annak
festői szépségű tájait bármely évszakban érdemes felkeresni. A kastélyszállóban vállaljuk
céges, vagy családi rendezvények színvonalas lebonyolítását is, maximum 20 fős csoport
létszámig. Az épület összesen 13 fő együttes elhelyezésére alkalmas, mely 3 db 2 ágyas,
1 db 2+1 férőhelyes és 1 db 2+2 férőhelyes szobában történik. Az 5 szoba mindegyikéhez
külön fürdőszoba tartozik. A kastélyszállóban a vendégek számára étterem üzemel, s a
szállás fél- vagy teljes panziós ellátással együtt vehető igénybe.

A Senyői Vendégház a vadregényes Zempléni-hegység szívében található meg. Miskolctól 85
km-re, Nyíregyházától 97 km-re fekszik, s közúton jól megközelíthető. A sűrű erdőkkel ölelt
szálláshely kiváló választás a friss levegőre, kikapcsolódásra vágyók számára. A természet
közelsége nyugalmat és harmóniát áraszt, így az itt eltöltött idő igazi pihenést nyújt. A
megkapó szépségű vidék egész évben várja az aktív turizmus szerelmeseit. Az étteremmel
rendelkező épület összesen 14 fő együttes elhelyezésére alkalmas. A vendégház 6 db 2
ágyas szobával rendelkezik, melyek közül kettő pótágyazható. Valamennyi szobához saját
fürdőszoba tartozik. A közvetlen szomszédságában álló, 3 szobás apartman házunkban
további 7 fő szállásolható el, így a két épület összesen 21 fő befogadására alkalmas. A szállás
fél- vagy teljes panziós ellátással együtt vehető igénybe. A vendégház kerékpáros-barát
szálláshely: a környék két keréken való bebarangolását túrakerékpárok teszik lehetővé.

A Hidegpataki Vadászház a Zempléni-hegység nyugati oldalán, a páratlan szépségű
Aranyosi-völgyben helyezkedik el. Miskolctól mindössze 40 km-re fekszik, közúton jól
megközelíthető. Az erdő mélyén álló vadászházhoz a természet csupán karnyújtásnyi
távolságra esik, így a pihenni vágyók, és az aktív turizmust kedvelők számára egyaránt
tökéletes választás. A vadregényes táj minden évszakban más-más arcát mutatja meg, s
a terület élményekben gazdag kikapcsolódást ígér.

Programajánló: Erdei kirándulások a könnyű sétától egészen a hosszú túrákig (Kék Túra)
Tolcsva: a Hegyaljai borvidék központja, pincelátogatás, borkóstolás (~13 km) Regéci vár
(~7 km), Boldogkői vár (~24 km), Sárospataki vár (~30 km), Füzéri vár (~59 km) Füzérradványi Károlyi-kastély és kastélypark (~50 km), Hollóháza (~44 km) Sátoraljaújhely
– Zempléni kalandpark (~38 km)

Programajánló: Szádvár romjai (~8 km), Derenki szellemfalu (~10 km), Aggteleki-karszt
barlangjai (~14 km), Rakacai víztározó és horgásztó (~30 km), Jósvafő (~9 km), Aggtelek
(~14 km), Rudabányai lelőhely (~24 km), Edelény – L’Huillier-Coburg kastély (~30 km),
Kassa (~57 km), Rozsnyó (~46 km), Krasznahorka (~50 km)

A Pénzpataki Vadászház a Bükk szívében, erdők ölelésében található meg. Miskolctól 20,
Egertől 30 km-re fekszik, közúton mindkét irányból jól megközelíthető. A nagyvárosok
viszonylagos közelsége azonban nem érzékelhető, a vadászház békés oázis a hegységen
osztozó megyék határvidékén. A maga közel 600 méteres tengerszint feletti magasságával, ez hazánk legmagasabban fekvő vadászháza. A karsztformákban gazdag terület és a
csodás erdei környezet minden évszakban felejthetetlen élményt kínál az aktív turizmus
szerelmeseinek. Az étteremmel rendelkező épület összesen 23 fő együttes elhelyezésére
alkalmas. A vadászház 6 db 2 ágyas (pótágyazható) szobával és egy 5 férőhelyes apartmannal rendelkezik. A közvetlen szomszédságában álló, 4 szobás panziónkban további
13 fő szállásolható el, így a két épületünk összesen 36 fő befogadására alkalmas. A szobák
mindegyikéhez külön fürdőszoba tartozik. A szállás fél- vagy teljes panziós ellátással
együtt vehető igénybe.

Programajánló: Erdei kirándulások (Kék Túra, Páfrány-tanösvény), Pálháza – Pálházi
Állami Erdei Vasút (~4 km), Füzérradványi Károlyi-kastély és kastélypark (~6 km), Telkibánya (~9 km), Kőkapu (~ 10 km), Füzéri vár (~11 km) Hollóháza (~12 km), Sátoraljaújhely
– Zempléni kalandpark (~20 km), Horgászati lehetőség, és vízitúrák (Hernád folyó ~20
km és Bodrog folyó ~ 25 km ) Sárospataki vár (~33 km)

Programajánló: Boldogkői vár (~9 km), Sárospataki vár (~37 km), Regéci vár (~22 km),
Kéked Melczer-kastély (~36 km), Tokaj (~30 km), Sárospatak (~37 km), Sátoraljaújhely –
Zempléni kalandpark (~50 km)

• Füzérradvány: Károlyi-kastély és kastélypark: A romantikus-eklektikus stílusú
Károlyi-kastélyban korabeli múzeum tekinthető meg. Magyarország egyik legnagyobb
kastélyát közel 100 hektáros arborétum övezi.

• Fűzér: Fűzéri 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.
• 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.
• Telkibánya: A település környékének egykor Európa hírű arany- és 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”.

A kisvasút menetrendszerűen áprilistól-októberig közlekedik,
de különvonatok egész évben rendelhetők.

Pálházi Állami Erdei Vasút
Cím: 3994 Pálháza, Ipartelep 1.
Telefon: 06/47/370-002; 06/30/488-7526
E-mail: hegykoz@eszakerdo.hu

Elérhetőség:
Cím: 3936 Háromhuta, 022/3-4. hrsz.
GPS koordináták: 48,373959° N 21,411477° E
Telefon: 06/46/501-506 • Mobil: 06/30/5030-760
E-mail: eszakerdo@eszakerdo.hu • Honlap: www.eszakerdo.hu

A bükki Kis-fennsík sűrű erdejének mélyén
egy tágas tisztásra találhatunk. A lombok
alatt üde vizű patak csordogál, víztükréből
hallgatag faóriások köszönnek ránk. Ebben
az elbűvölő környezetben, Fónagyságon áll
a Bagoly-vár Erdészeti Erdei Iskola. Varbó
községtől csupán 3 km-re fekszik, aszfaltúton
közelíthető meg.

Ízelítő az Erdei Iskola programjaiból: • Forrás-völgy tanösvény túra (3,2 km) • Íjászat
és sétalovaglás • „A Bükk élővilága” - természetismereti kiállítás • „Nagyszüleink konyhája
és gazdasági udvara” - kiállítás és foglalkoztatás • „Kis Erdei Színház” – jelmezes előadás
gyerekeknek
Fakultatív programok: • Lillafüred (~ 4 km): Lillafüredi Állami Erdei Vasút és LÁEV
Ökoturisztikai Központ, Herman Ottó emlékház, Hámori-tó, Szent-István és Anna barlang
Elérhetőség: Cím: 3535 Miskolc III. kerület, Csanyik-völgy 01211 hrsz.
GPS koordináták: É-i szélesség 48° 7’ 13”, K-i hosszúság 20° 38’ 56”
Telefon: 06/46/501-517 • E-mail: erdeiiskola@eszakerdo.hu
Árak és aktualitások: www.eszakerdo.hu

Programajánló: Alsó-Kecskevár (~ 3 km), Halomvár (~ 4 km), Majorvár (~5 km), Lator-vár
(~5 km), Dámkert látványetetéssel (~4 km), Kisgyőr (~ 5 km), Bükkszentkereszt (~ 6 km)
Horgászati lehetőség és sóbarlang – Harsány (~ 16 km), Miskolc-Tapolca és Barlangfürdő
(~20 km), Miskolc – belváros (~ 22 km), Diósgyőri vár (~29 km) Lillafüred és Hámori-tó (~
23 km), Lillafüredi Állami Erdei Vasút (~28 km), Mezőkövesd (~ 35 km) – Zsóry Gyógy- és
Strandfürdő, Bogács (~ 35 km) – Termálfürdő, horgászati és lovagolási lehetőség
Elérhetőség: Cím: 3556 Kisgyőr, 096/1 hrsz.
GPS koordináták: 48,007796° N 20,638222° E
Telefon: 06/46/501-506 • Mobil: 06/30/5351-257
E-mail: eszakerdo@eszakerdo.hu • Honlap: www.eszakerdo.hu

Fakultatív programok:
• Szállást igénylő vendégeink részére túrakerékpárok teszik lehetővé a környék két keréken
való bebarangolását.
• Varbói-tó horgászati lehetőséggel (~3 km)
• Különvonatos utazás a Lillafüredi Állami Erdei Vasút mahócai szárnyvonalán (~3 km)
Elérhetőség: Cím: 3778 Varbó – Fónagyság 070/2 hrsz.
GPS koordináták: É-i szélesség 48° 9’ 44”, K-i hosszúság 20° 36’ 54”
Telefon: 06/46/501-517 • E-mail: erdeiiskola@eszakerdo.hu, rencsine.marta@eszakerdo.hu
Árak és aktualitások: www.eszakerdo.hu

Elérhetőség:
Cím: 3759 Aggtelek, 0113 hrsz.
GPS koordináták: 48,520689° N, 20,602472° E
Telefon: 06/46/501-506 • Mobil: 06/30/7197-087
E-mail: eszakerdo@eszakerdo.hu • Honlap: www.eszakerdo.hu

Elérhetőség: Cím: 3994 Bózsva, 015/2 hrsz.
GPS koordináták: 48,472787° N, 21,447438° E
Telefon: 06/46/501-506 • Mobil: 06/30/5114-893
E-mail: eszakerdo@eszakerdo.hu • Honlap: www.eszakerdo.hu

A saját étteremmel rendelkező épület összesen 14 fő együttes elhelyezésére alkalmas. A
vendégház 6 db 2 ágyas szobával és 1 db 2 férőhelyes apartmannal rendelkezik, melyek
mindegyikéhez külön fürdőszoba tartozik. A szállás fél- vagy teljes panziós ellátással
együtt vehető igénybe.

Elérhetőség:
Cím: 3881 Abaújszántó, 022/2 hrsz.
GPS koordináták: 48,293358° N, 21,259052° E
Telefon: 06/46/501-506 • Mobil: 06/30/5023-933
E-mail: eszakerdo@eszakerdo.hu • Honlap: www.eszakerdo.hu

Programajánló: Lillafüredi Állami Erdei Vasút (~15 km), Lillafüred (~15 km), Hámori
tó (~16 km), Garadna - Pisztrángtelep (~22 km), Diósgyőri vár (~22 km), Vadaspark (~20
km), Miskolc-Tapolca és Barlangfürdő (~30 km), Miskolc – belváros (~30 km), Répáshuta
(~3 km), Bükkszentkereszt (~11 km)
Elérhetőség:
Cím: 3559 Répáshuta, 0124 hrsz.
GPS koordináták: 48,061182° N, 20,549381° E
Telefon: 06/46/501-506 • Mobil: 06/30/5023-522
E-mail: eszakerdo@eszakerdo.hu • Honlap: www.eszakerdo.hu

