
Merre induljunk ha gyerekkel utazunk – Boldogkőváralja és környéke látnivalói 

Aki gyerekkel utazik az tudja, hogy a legfontosabb nekünk szülőknek, hogy a kicsik jól érezzék magukat, 

mert akkor nekünk is nagyobb esélyünk van valóban pihenni a szabadságunk alatt. 

Ezért igyekeztünk úgy kialakítani a Mandalaház udvarát, hogy ha nem is indulunk hosszú túrákra a 

különleges rönkfa játszótér és a friss levegő kombinációja biztos pihentető éjszakát biztosít majd a család 

számára – a hintát egyébként a nosztalgiázni vágyó felnőttek is nyugodtan kipróbálhatják!  

A kinti firkatábla is hosszú időre leköti a gyerekeket, nemcsak rajzolgatásra hanem társasjátékok során is 

használhatjuk – egy családi Aktivity a szabadban mindenkinek jó móka lehet. A színes krétákat, szivacsot 

kérjétek Magdikától! A Mandalaházban több kültéri és beltéri játékot is találtok a konyhai szekrényben – 

tollasszett, labda, homokozós játékok, társasok, kirakók, színesceruzák várják a kicsiket. 

Bármennyire is jól el tudják tölteni az időt a gyerekek az udvaron, azért mi mindenképpen azt javasoljuk, 

hogy induljatok el felfedezni a környéket. 

   

1. Boldogkő vára 

Természetesen első számú  közeli célállomás nem lehet más, mint Boldogkő vára.  A vár a hét minden 

napján nyitva tart, úgyhogy bármikor felfedezhető, de az igazán nagy kaland hétvégén várja a 

látogatókat. Minden szombaton és vasárnap visszerepülhetünk az időben a jelmezes tárlatvezetés 

részeseként.  Az udvarhölgyek és lovagok visszaidézik a középkort, és az időutazás csúcsa a lovagi torna, 

ahol egy vállalkozó kedvű gyereket tiszteletbeli apróddá ütnek – persze csak ha hősiességéről 

tanubizonyságot tett.  Sőt, még középkori „fegyvertapogató” is vár mindenkit, ahol akár ki is 

próbálhatjuk, magunkra ölthetjük a régi fegyvereket, páncélokat. 

Ti jártatok már igazi középkori étteremben, ahol lovagi öltözetben, lovagvárhoz hasonló környezetben 

kézzel kell enni a levesen kívül mindent? Ha nem, akkor a Boldogkőváraljai Várban kialakított Castrum 

Boldua éttermet nektek találták ki! 

Az ómagyar ízeket idéző ételeket itt fatányéron szolgálják fel, az isteni házi szörpök pedig agyagkupában 

kerülnek az asztalra. Az adagok is igazán lovaghoz méltóak, úgyhogy óvatosan! Ha ebédelni vagy 

vacsorázni szeretnétek itt, az asztalfoglalás erősen ajánlott, de egy háziszörpöt anélül is el lehet 

fogyasztani és a gyerekeket biztosan leveszi a lábukról a látvány!  



Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig  9:00-22:00 

Asztalfoglalás: Tel: +36 70 457-3922 vagy +36 70 604-7426 

A vár előtti parkoló fizetős, de a parkolási díjat beleszámítják a várbelépőbe. 

   

2. Kalandozás a Malom patak mentén 

Na, ez az a dolog amihez semmi másra nem lesz szükségetek csak egy jó strapabíró túrabakancsra vagy 

gumicsizmára, esetleg egy kis vödörre az út során összegyűjtött kincseknek . Induljatok el a 

Mandalaházból és a völgyön át haladjatok Arka felé a Malom patak mentén. Csodálatos élményben lesz 

részetek! Útközben a gyerekek ugrándozhatnak a köveken a patakban – persze csak óvatosan, bár 

nyáron még az sem gond ha kicsit vizesek lesznek  - figyelhetitek a fák ágain ugrándozó mókusokat vagy 

megpróbálhatjátok kitalálni milyen madarak hangját halljátok. Ha szerencsések vagytok még néhány 

erdei vad lábnyomát is megtalálhatjátok a patak mentén.  A legjobb, ha elemózsiával felszerelkezve 

indultok útnak és útközben piknikezhettek is egy erdei tisztáson, a friss levegőn! Melyik gyerek ne 

élvezne egy ilyen kalandot? 

    



3. Vizsoly 

Vizsoly Boldogkőváraljától mindössze 8 perc autóút, és azt gondolom olyan élmény vár itt titeket, amit 

nem találtok sehol máshol. Itt található a Károlyi-bilblia, ami a legrégibb fennmaradt teljes, magyar 

nyelvre lefordított Biblia – és persze ezt is érdemes megtekinteni az errejáróknak, de én most mégis 

valami egészen mást ajánlanék nektek: 

Mézes Gergő Interaktív Mézmúzeumát 

Ebben a “múzeumban” ugyanis nemcsak kiállítási tárgyakat tekinthetünk meg, hanem testközelből 

figyelhetjük meg a méhcsaládok életét. Mikor mi itt jártunk a családommal még nem tudtuk mire 

számítsunk, de nem is volt sok időnk gondolkodni, érkezésünk után gyorsan védőkalapot vettünk fel és 

már indultunk is hátra a kertbe, a méhek birodalmába. Nem mondom, hogy nem volt bennünk félelem, 

de pár perc után megszoktuk a körülöttünk döngicsélő méheket és tátott szájjal hallgattuk Mézes Gergőt. 

A kaptár felderítés főszereplője természetesen kisfiam volt, aki Gergő vezetésével és bátorításával 

füstölőt gyújtott, kaptárt nyitott, és még a méhkirálynőt is megkeresték. Gergő végtelen türelemmel 

válaszolt a kisfiam minden kérdésére, mesélt a méhcsaládok életéről, szokásaikról, és bevonta minden 

munkaműveletbe a kaptár körül. A méhek után a méz lett a főszereplő és mi igyekeztünk is minden 

különlegességet megkóstolni amit csak lehetett. Gergőnél úgyanis erre is van lehetőség. Egy méhészeti 

kiállítás és a virágportól a lépes mézig minden terméket felsorakoztató kis bolt is várja a vendégeket, 

ahol nemcsak nézelődni, vásárolni hanem kóstolni is lehet. Az interaktív “méhes-mézes kaland” olyan jól 

sikerült, hogy kisfiam a látogatás végén kijelentette, ő méhész lesz ha felnő! 

Szerintem a ti gyerekeitek is legalább ennyire élvezni fogják! 

   

Nyitvatartás: hétfőtől-vasárnapig:  09:00 - 17:00  

Belépőjegy árak:  500 HUF/fő de 6 éves kor alatt a belépés ingyenes  

A belépő tartalmaz 1 db 45g mézet, 1 előadást és szezonálisan, az időjárás függvényében az aktuális 

méhészeti munkák bemutatását. 

Ha biztosra szeretnétek menni, hívjátok Molnár Gergelyt (+36 70 500-7860) és érdeklődjetek, lehetőség 



van-e méhészeti munkák megtekintésére, mézpergetésre, mert a méhek a hidegben, esőben nem 

aktívak, ezért érdemes egyeztetni. 

4. Heni Ökotanyája valahol Regéc és Mogyoróska között 

Valahol mélyen mindenkiben ott szunnyad: így kellene élni! Ökotanya, sok gyerek, háziállatok, természet 

és természetesség, szeretet. 

Mogyoróska és Regéc között az út mentén bújik meg a Csonkás Tanya, ahol Heni és családja él, 

gazdálkodik. Mikor először jártunk itt azt gondoltam nincs szüksége a Mandalaháznak “Pihentető 

hétvégék” csomagra, csak minden vendégünket elküldjük Henihez beszélgetni, és fél óra alatt 

garantáltan feltöltődik, és minden stresszt elfelejt, amint belép ide, a nyugalom szigetére.  A családi 

birtokon az állatsimogató ingyenes és a “tárlatvezetés” is páratlan. A gyerekek találkozhatnak a 

mangalicacsaláddal, akik külön kis birodalmat kaptak a tanyán. Van itt még csibe, kacsa, cica, kutya, sőt 

még tehenek is. És ha hiszitek, ha nem, itt minden állat barátságban él egymással – ittjártunkor például 

éppen tyúkanyó kotlott tojásain a ló etetőjében, és őt ez cseppet sem zavarta. Talán csak a libák 

gágognak mérgesen, ha valaki megzavarja nyugalmukat, de persze ettől sem kell megijedni.  A 

házigazdák szeretete, elkötelezettsége példaértékű, itt ismeretlenül is rögtön családtagnak érzed magad. 

Heni és férje a legnagyobb munka idején is megáll és végtelen kedvességgel, türelemmel válaszol az 

idelátogató minden kérdésére, függetlenül attól, hogy három vagy hetven látogatóról legyen szó. A 

mangalica kolbász, szalámi, háziszörp, méz kóstolót sem szabad kihagyni! Itt minden mennyei és 

garantáltan bio!  

Ha előre jelzitek Heninek, hogy arra jártok akár azt is megbeszélhetitek, hogy készüljön egy kis frissítővel, 

ennivalóval (kenyérlángos, placsinta, fánk)  így az ebéd is megoldható olcsón és finoman. 

Heni elérhetősége (ne adjátok fel ha nem veszi fel elsőre, sok a munka a ház körül ): +36 30 242 8092 

   

Regéci vár 

A tanyalátogatást érdemes összekötni egy regéci vártúrával, mert páratlan kilátásban lesz részetek.  Ide 

azonban már szükség lesz a túrabakancsra, mert a várba vezető út nem közelíthető meg autóval, de nem 

megerőltető, úgyhogy a kisebbekkel is bártan neki lehet vágni. 

 



5. Telkibánya 

Gyerekeim nagy kedvence a telkibányai ásványgyűjtő és aranybánya túra Bartók Józsi (Telkimanó) 

vezetésével.  Április végéig általában csak hétvégén indulnak túrák az Ezüsztfenyő Hotel parkolójából, de 

májustól már szinte minden nap lehetőségünk van kincskeresésre Telkibányán.  Bartók Józsi vezetésével 

mindent megtudhatunk a környék növényvilágáról, földrajzáról az itt található ásványokról és a 

kirándulás különleges hangulatát a túravezető elhivatottsága, tudása és egyedi előadásmódja garantálja. 

Egy egyszerű bot segítségével bányászhatjuk ki az avar alól a hegyikristályt, és ha szerencsénk van jáspist 

és kalcedont is találunk. A túra során egy igazi régi aranybányába is ellátogatunk, ahol szükségünk lesz az 

elemlámpára, de majd azt is kipróbálhatjuk milyen a teljes sötétség, és hogyan érezhették magukat a 

bányászok egy denevérekkel teli barlangban, ahol csak egy halvány fény pislákolt. Szerintem ez egy olyan 

program, amit nem szabad kihagynunk, és szinte biztos, hogy a gyerekeink még nagyon sokáig emlékezni 

fognak rá – és szerintem mi felnőttek is. 

Mielőtt elindulnátok érdeklődjetek Bartók Józsinál, hogy pontosan mikor indulnak a túrák. 

Bartók József: +36 30 855-7860 

   

6. Pálháza – utazás Magyarország legrégebbi kisvasútján – Pálháza - Rostalló: 7 km 

Melyik gyerek ne élvezne egy kis vonatozást, különösen ha azt Magyarország legrégebbi kisvasútján 

teheti?! A vonat Pálházáról indul és a végállomás Rostallo, de én azt javaslom, szálljatok le Kőkapunál, és 

míg a vonat visszafelé nem jön, tegyetek egy sétát a környéken. A bátrabbak akár gyalog is 

visszaindulhatnak Pálházára, igazán vadregényes túrára számíthattok az erdőn keresztül, csörgedező 

patakocskákkal tarkított ösvényeken. 



   

7. Hollóháza 

Bár elsőre azt gondolnánk gyerekekkel csak nem kellene bemenni egy porcelánmúzeumba, ha esős idő 

van vagy már sok volt a túrából, kirándulásból én azt javaslom mégiscsak látogassatok el Hollóházára a 

Porcelángyárba.  A múzeumba betérve a szülők megtekinthetik a csodálatos porcelánokat, sőt 

természetesen vásárlásra is lehetőség van, a gyerekek pedig saját kezűleg díszithetnek igazi hollóházi 

porcelánt. A múzeumban működik egy kézműves műhely is, ahol a lurkók rengeteg különböző 

porcelánedény közül választhatnak és kezdődhet is az alkotás. Saját dizájnnal készíthetik el garantáltan 

egyedi edényüket, melyet a porcelángyár kemencéjében égetnek ki és kérésre postáznak.  Az én 

gyerekeim nagyon élvezték és nagy kincs lehet otthon egy ilyen saját festésű hollóházi porcelán  

A múzeum hétfőnként zárva tart! 

   

8. Sátoraljaújhelyi kalandpark 

Ha igazán izgalmas, adrenalinnal teli kikapcsolódásra vágytok, akkor a Zempléni kalandparkot 

Sátoraljaújhelyen nektek találták ki! Egy újabb klassz aktív programlehetőség a Mandalaház 

vonzáskörzetében, bár az igaz, hogy ezért az élményért már kicsit többet kell utazni (55 perc), de 

különösen, ha a gyerkőcök már nagyobbak és szeretik az ilyen jellegű kikapcsolódást, megéri az autózást. 

Itt található mindenből a leghosszabb Magyarországon: a leghosszabb bobpálya, a leghosszabb ülőszékes 

libegő és 2015 márciusában került átadásra a Magyarországon szintén egyedülálló átcsúszó kötélpálya és 

zárt kabinos felvonó. A Magas-hegyről a Szár-hegyre átcsúszó vendég a kabinos felvonó használatával 



juthat vissza a kiinduló állomáshoz, így mindkét élményelemet kipróbálhatja egy út során. Persze az sem 

fog unatkozni, aki kevésbé vonzódik az extrém kihívásokhoz. A kiváló kalandpályák, túraútvonalak és 

görkoripálya mindenki számára felejthetetlen élményt nyújt.  

Remélem sikerül találnotok a sokszínű programok közül olyanokat, amelyeken szívesen részt vennétek, 

és ha első alkalomra nem is fér bele minden az időbe, az se baj – legalább lesz miért visszatérni  

Jó szemezgetést kívánunk! 

A „mandalás lányok”  

 


