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Rólunk / About us
Szállodánk a Tisza rakamazi oldalán, közvetlenül az Erzsébet királyné 
híd lábánál helyezkedik el, ahonnan a hídon átsétálva található Tokaj 
sétálóutcája és belvárosa. Az új vízparti sétányon és az ott kialakított 
pihenőhelyeken a lenyűgöző folyók látványában gyönyörködhetnek
a vendégeink.
Az 1980-as években eredetileg úttörőtábornak épült szálláshely az 
elmúlt években turistaszállóként funkcionált. Cégünk fő tevékeny-
ségi köre a szállásszolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő 
szolgáltatások, mint az étkezés biztosítása, kajak- kenukölcsönzés, 
kerékpárkölcsönzés, motorcsónakbérlés és sétahajózás a Bodrogon 
és Tiszán.
Szolgáltatásainkat főként gyermek, iskolai és ifjúsági csoportoknak, 
vízitúrás csapatoknak kínáltuk, azonban az elmúlt években igény 
jelentkezett a Tokaj- Hegyaljai turizmus bővülése és megvalósuló fej-
lesztések, programkínálat kiszélesedése kapcsán a felnőttek 
részéről is e szolgáltatások igénybe vételére. A turistaház, mint 
szálláslehető-ség ezeket az igényeket kielégíteni már nem tudta, 
ezért döntöttünk egy teljeskörű felújítás, átépítés mellett egy 
magasabb komfortfo-kozat elérése érdekében.
Az épületet korszerűsítettük és plusz egy szinttel megemeltük, így 
összesen 30 db 2 fős szoba és 1 db kétlégteres családi szoba került 
kialakításra saját zuhanyzóval, minibárral, szobaszéffel és LCD TV-vel
a folyóra, illetve a parkosított udvarra néző szobákkal, a földszinten 
terasszal, az emeleten francia erkéllyel. Ezenkívül külön épületben
2 db 2 fős és 2 db 4 fős (pótágyazható) apartman áll a családos ven-
dégeink rendelkezésére. Szobáink nem dohányzóak!

A szálloda nagyterme igény esetén ideális helyszín oktatásokra, 
megbeszélésekre, zenés-táncos összejövetelekre vagy privát 
rendezvényekre is.
A szálloda udvarán a Tisza parton található filagória alatt lehetőség 
van szabadtéri főzésre, sütögetésre, bográcsozásra. Ehhez a felsze-
relést, tüzelőanyagot biztosítjuk.
Szintén a vízparton, attól kerítéssel elhatárolt területen elhelyezkedő 
nagyméretű, homokos játszótér nyújthat nagy örömöt a gyermekek-
kel érkezőknek.

Our Hotel is located at the end of the Erzsébet Bridge, Rakamaz, 
behind the HalraBor restaurant. The original building dated back to 
1980 and got fully renovated in 2022. In the building there are 30 
ensuit rooms and a double bedroom ensuit apartman for families. 
The conference room is also ideal for trainings, meetings, music and 
dance events.



Bekészítés / Reqests
Szállodánk egyéni kéréseket is igyekszik teljesíteni, így például kér-
hetőek a szobákba különböző borok bekészítése, felár ellenében.
We can fulfill your individual requests, for example welcome drink in 
the room.

Kisállatok fogadása / Pets
Szállodánk 5.000 Ft / állat / éj feláron fogadja kedves vendégeink 
kisállatait.
Pets are allowed in the Hotel. The fee is 5.000 HUF / pet / night.

Recepció / Reception
A nap 24 órájában nyitva tartó recepción kollégáink készségesen 
segítenek taxit rendelni, asztalt foglalni, vagy éppen fakultatív prog-
ramot keresni. Este szállodánk minden oldalsó és hátsó bejárata 
zárva van, a főbejáratot éjfélkor zárjuk be, de természetesen csen-
getésre a recepciós beengedi a vendégeket.
The reception is opened 24/7.

Parkolás / Parking
A szálloda előtti parkoló minden vendégünk számára ingyenesen áll 
rendelkezésre. A parkoló kamerával megfigyelt.
The parking is free for our guests.

Nyitvatartás / Opening hours
Drink Bár nyitvatartása: 0:00 - 24:00
Drink Bar opening hours: 0:00 - 24:00
Recepciós szolgálat időpontja: 0:00 - 24:00
Reception service opening hours: 0:00 - 24:00

Minibár / Minibar
A szobák mindegyike minibárral felszerelt, a bekészített árjegyzéken 
feltüntetett áron fogyaszthatók el. Naponta egyszer kerülnek feltöl-
tésre, de kérésre napon belül is újratöltjük. Az elutazás napján kérjük 
jelezze fogyasztásukat a recepción. A recepción található italok 
teljes kínálatát a nap bármely szakában felszolgáljuk.
Every room has it's own mini bar, it's filled every day. Please let us 
know your if you used the minibar.

Igényelhető szolgáltatások / Available services
Igényelheti a Recepción / Ask at the Reception
ź Ágyneműcsere / Linen change
ź Extra takaró, párna / Extra blanket, pillow
ź Napi szoba takarítás / Daily room cleaning
ź Mosási szolgáltatás / Laundry service
ź Vasalási lehetőség / Ironing service
ź Fogkefe, fogkrém* / Toothbrush, toothpaste*
ź Varrókészlet* / Sewing kit*
ź Cipőtisztítási lehetőség* / Shoe cleaning*
ź Ébresztő szolgáltatás / Wake Up Service
ź Taxi szolgáltatás* / Taxi service*
A *-al megjelölt szolgáltatások felárasak, melyek áráról a recepción 
érdeklődhet.
The services marked by *, has extra charge.



Prés – Borvacsora / Prés Wine Bar

Délutáni vagy esti borozáshoz tökéletes hely a Tokaj belvárosában 
elhelyezkedő Prés Borbár és Vinotéka. A bár alatt egy száz méteres 
pincerendszer tükrözi a borvidék történelmi múltját. A hely borkíná-
lata sokszínű, több borkülönlegesség is megtalálható az itallapon, de 
akár előre összeállított kóstolósorokból is válogathatunk. Ezen felül 
ízletes házi limonádék, kávékülönlegességek, koktélok és hűtött 
üdítők is várják a vendégeket. Király László sommelier és borlovag 
előadásában lehetőség van egy hangulatos héttételes borkóstolóra, 
amely mellé egy háromfogásos svédasztalos vacsora is társul.
A vacsora hétfőn, szerdán és pénteken, este 19 órától kerül megren-
dezésre. A részvételre előzetes egyeztetés után van lehetőség.
The Prés Wine Bar and Store is located at the heart of Tokaj, you can 
find many special and delicious wines from the area. You can even join 
to a Wine-dinner, which is held on Mondays, Wednesdays and Fridays 
at 19 PM. If you want to join, please let us know before a day.
• 3910 Tokaj, Rákóczi u. 30.
• www.presbartokaj.hu • facebook.com/preswinebarandstore

HalraBor Étterem

HalraBor éttermünkben helyi termelők és honos halak alapanyagai-
ból készült, tájjellegű, reform és hagyományos ételeket, halas fogá-
sokat fogyaszthatunk. Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy Tokaj-
Hegyalja és a két folyó közelsége szinte minden fogásunkban benne 
van. Étlapunk mindig változik évszakoknak és idényeknek megfele-
lően, hiszen a friss tökfőzelék vagy lecsó nyári alapanyagokból a leg-
jobb, de a disznótorost és a farsangi fánkot is szívesebben esszük 
télen. Éttermünk egész évben nyitva tart és várja vendégeit!
You can try hungarian national dishes, for example fish soup, fried fish 
and fish-free meals at the HalraBor Restaurant, beside the Hotel. The 
restaurant is open every day of the year.
• 4465 Rakamaz, Horgász utca 3.
• tokaj-info.hu/halra-bor-etterem



Vacsorahajó

Egyedülálló és exkluzív program, vacsorával egybekötött, hangu-
latos hajókirándulás a Danuvia Rendezvényhajón. A két és fél órás út 
során megismerkedhetünk a várost övező folyókkal és a felettünk 
elterülő Tokaji Kopasz hegy lankáival. A feltálalt ételek közül nem 
hiányozhatnak a tradicionális halételek, de természetesen várjuk 
azokat is, akik nem kedvelik a halas fogásokat. A vacsorahajó 
programja a Fesztiválkatlan dátumaihoz kötött. Részvétel előre 
egyeztetés alapján történik.
Before the events of Fesztiválkatlan, you can enjoy a great dinner on 
Danuvia boat. The dinner is 2 and a half hour long, during this time you 
can discover the beauty of Tisza and Bodrog rivers. If you want to join, 
please let us know!
• www.hajokirandulas.hu

Sétahajózás

Fedezzük fel Tokajt, a méltán híres magyar borvidéket a Bodrog és 
Tisza folyóról egy sétahajózás keretében. A közel egy órás út során 
megismerkedhetünk a várost érintő folyókkal és élővilágukkal, 
valamint megcsodálhatjuk Tokaj lankáit egyedi, különleges pers-
pektívából. Sétahajónk szezonban menetrend szerint közlekedik 
(hétköznap: 11:00, 15:00, hétvégén: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00).
Igény esetén különjáratot is indítunk, ahol akár közös ebédre is van 
lehetőség.
Explore Tokaj's beauty from the river, join one of our scheduled cruise 
trips. The boat sails out every weekdays at 11 AM, 15 PM and 11 AM, 13 
PM, 15 PM, 17 PM on the weekends. Buy the tickets on the ship!
• hajokirandulas.hu/tokaj-shop
• +36 (47) 552 187



Nyaralóhajó

4-10 fős csoportoknak, kapitánnyal: A felső Tiszán és a Bodrogon 
egyedülálló szolgáltatás. Az ön igényeinek megfelelően kis létszámú 
csoportok részére, személyre szabott – akár egész napos – program. 
Helyezze magát kényelembe a szalonban, napozzon a felső fedél-
zeten, vagy élvezze a nyugalmat a hátsó fedélzeten családja, barátai 
és egy pohár finom Tokaji bor társaságában.
Discover the Tisza! Following the launch of the Hungarian Holiday 
Boat Programme, Lake Tisza, the Upper Tisza and the Bodrog region 
will become an even more popular tourist destination growing year 
on year.

Zenit vízibázis / Zenit sportcentre

Vízibázisunkon lehetőség van kajakozásra, kenuzásra a csodás ter-
mészeti adottságokkal rendelkező Bodrog és Tisza folyón, sőt akár 
Bodrogzug Természetvédelmi területén is (engedélyköteles). Ehhez 
az aktív kikapcsolódáshoz saját eszközeinket biztosítjuk. Kevésbé 
aktív vendégeink részére öt és tíz lóerős motorcsónak bérlésére is 
van lehetőség.
Rent kayaks, canoes or boats for a trip on the river Bodrog and Tisza. 
Ask for more information on the reception.
• tokaj-info.hu/zenit-vizibazis



Sárkányhajózás

Csoportok számára élményekkel teli sárkányhajós programot
ajánlunk (min. 12 fő, max. 21 fő), a hotel által biztosított kormányos 
segítségével próbálhatjuk ki a hajózás ezen formáját. A sárkányhajó 
egy olyan, tizenkét és fél méter hosszú kenu típusú hajó, melyet elől 
sárkányfej, hátul sárkányfarok díszít. A csapatépítők kihagyhatatlan 
eleme. A bérléshez előre egyeztetés szükséges.
For 12 or more (max. 21) people we recommend to try one of our 
dragonboats. Ideal for team-bulding activity. Please let us know on 
the reception.

Holló Bácsi Fagyizója

A nyári hőségben felfrissülésre vágyóknak ajánljuk a Tokaj főutcáján 
elhelyezkedő hagyományörző Holló Fagyizót. A kínálatban tradicio-
nálisan, kézzel készített, főzött fagylaltok találhatóak, a hely külön-
legessége a rizsfagylalt, amely nagyon közkedvelt az ide érkezők 
körében.
Hand-made icecreams on the main street of Tokaj with traditional 
tastes from Uncle Holló.
• 3910 Tokaj, Ady Endre út 9.

Ízes Örömest Lekvárium

Helyi alapanyagokból, házilag, kis tételekben, magas hőfokon, kevés 
cukor vagy méz hozzáadásával készített zselék, lekvárok, dzsemek, 
gyümölcssajtok. Gondolva a diétázó lekvár kedvelőkre, diabetikus 
lekvárt is készítünk, nyírfacukorral.
Bővebb információ az Ízes Örömest Lekvárium Facebook oldalán.
Try Tokaj's hand-made jams and cheeses, made with honey and 
sweetener too.
• +36 (20) 338 65 98



Borecet művek

A kedvező élettani hatásuk mellett eceteink igazi kulináris élményt 
adnak. A sokszínű felhasználás és az innováció meghozta gyümöl-
csét, melyet különböző elismerések, hazai és nemzetközi díjak 
igazolnak, amiket az évek során kaptunk. Akik a gondosan őrzött, és 
újraélesztett hagyományok után érdeklődnek, Bodrogkeresztúron, 
az Acetánia múzeumban ismerkedhetnek meg az ecet kultúrájával, 
történetével, múltjával. Az ide látogatókkal beszélgetünk az ecetek 
felhasználási sokszínűségéről, élettani hatásairól, továbbá lehetősé-
get adunk a változatos ízek megkóstolására is.
The idea of Wine Vinegar Works was born in the mind of Ferenc 
Formanek in 2006. The entrepreneur, formerly a teacher, physicist 
and researcher, had been interested in the art of winemaking and 
viticulture since childhood, so when he moved to Bodrogkeresztúr he 
felt inspired to connect with the traditions of the Tokaj wine region.
Try a wide-variety of vinegars in Bodrogkeresztúr or visit the Museum.
• 3916 Bodrogkeresztúr, Tarcali u. 22.
• borecet.hu

Tokaji Múzeum / Museum of Tokaj

Igényesen megszerkesztett polgárház a főtér sarkán – Tokaj város 
szívében 1985 májusától látogatható a Tokaji Múzeum. A 2016. 
március 15-én újranyitott Tokaji Múzeum megfiatalított állandó 
tárlata részletgazdagon árnyalja Tokaj város és Hegyalja évezredes 
történetét a régészet, a néprajz, és helytörténet tematikákra építve, 
és még annál is többet nyújt.
• 3910 Tokaj, Bethlen Gábor utca 7.
• +36 (47) 352 636
• tokajimuzeum.hu



Világörökségi Bormúzeum /
World Heritage Wine Museum

A Világörökségi Bormúzeum az európai világörökségi borvidékek 
kiállítóhelyeként és múzeumaként működik a kor igényeinek megfe-
lelően. A Tokajba érkező turisták Magyarország egyetlen világörök-
ségi borvidéke mellett osztrák, francia, német, olasz, portugál és 
svájci termőterületek különlegességeivel is megismerkedhetnek.
A Tokaj-hegyaljai borvidéket interaktív tárlatok mutatják be, a látoga-
tók gyalogosan, kerékpárral vagy autóval úgy barangolhatják be
a térséget, hogy közben ki sem lépnek az épületből. A főszerepet 
persze A TOKAJI kapja. A Világörökségi Bormúzeumban azok sem 
fognak unatkozni, akik a hagyományos kiállításokat keresik. A Tokaji 
Múzeum gyűjteményének egy része, benne eddig be nem mutatott 
leletekkel is helyet kap a háromszintes épületben, így a városba 
érkező vendégek a térség múltját is megismerhetik.
If you want to learn about Tokaj's history or winemaking you can 
choose between The Museum of Tokaj or the interactive World 
Heritage Wine Museum. More information on the websites.
• 3910 Tokaj, Serház út 55.
• www.bormuzeum.eu • +36 (47) 552 050

Lepkekiállítás / Butterfly Museum

Az ország legnagyobb lepkekiállítása található Tokajban egy magán-
gyűjteményben. Több mint 3700 db trópusi lepke hatalmas méretét, 
szín- és formavilágát csodálhatják meg a látogatók. Külön termekben 
vannak a nappali-éjszakai lepkék, a rovarok, a bogarak, a tengeri her-
kentyűk és az egyéb érdekességek.
Az udvarról egy másik épületbe belépve ásványkiállítás tárul a sze-
münk elé, ahol elsősorban a hazai ásványokkal találkozhatunk, de 
külföldről származó természeti kincsek is gazdagítják a látványt.
Akik maradandó emléket szeretnének a lepke- és ásványkiállításról, 
azok ajándékboltunkban ásványokat és lepkéket is vásárolhatnak 
különböző árkategóriában.
Hungary's biggest butterfly collection sets place in Tokaj. If you 
interested in you can even buy several butterflies and minerals.
• 3910 Tokaj, Ady Endre út 5.
• www.tokaj-turizmus.hu/Lepkekiallitas-es-asvanykiallitas-Tokajban



Tokaji Fesztiválkatlan /
Outdoor Theater Fesztivalkatlan

Világörökségi helyszínen, a tokaji borvidék névadó városában egy 
használaton kívüli külszíni bányakatlanban került kialakításra.
A Bodrog folyó közelsége egyedi atmoszférát kölcsönöz a szín-
padnak és a rendezvényközpontnak. A szezonálisan működő kültéri 
nagyszínház nézőtere 2580 fő befogadására alkalmas, mely a jó 
láthatóság érdekében meredeken emelkedő, legyező alakú.
A nézőtér alatt található az exkluzív kialakítású, több mint 1000 
négyzetméteres rendezvénytér, mely akár egyben, akár kisebb 
részekre szeparáltan is használható.
During summer you can enjoy various concerts, shows and plays in 
Tokaj's Outdoor Theater. Tickets and dates available on the website.
• 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 2.
• www.fesztivalkatlan.hu

Kerékpárbérlés / Rent a bike

Azok számára, akik két keréken szeretnék felfedezni a Tokaji Kopasz 
Hegy környékét, lehetőséget biztosítunk kerékpárbérlésre. Kiépített 
kerékpárút vezet egészen Nyíregyházáig, illetve részben kiépített és 
folyamatosan bővülő úton tekerhetünk Bodrogkeresztúr vagy Tarcal 
irányába is. A kerékpárok a hotel recepcióján bérelhetőek.
Explore the beauty of the Kopasz Mountain while riding a bike. Ask for 
more information on the reception.

Gabó Masszázs

Azok számára, akik a szürke hétköznapokból egy kis felfrissülésre 
vágynak meleg szívvel ajánljuk Kas Gabriella masszőrünket és a 
Gabó Masszázsstúdiót Tokaj belvárosában. A különféle masszázsok 
mellett a nőknek lehetősége van jógára vagy hangtálas meditációra 
is. További információ a Gabó Masszázsstúdió elérhetőségein.
Seeking for spa experiences? Let us recommend Gabó Massage 
Studio with various massages or yoga for women in downtown Tokaj.
• 3910 Tokaj, Rákóczi út 29. • +36 (30) 676 41 26

Tourinform

Információs iroda, kiállítótér, konferenciaterem. A Tourinform iroda a 
környező településeken lévő turisztikai szolgáltatók adatait gyűjti, 
így az ott elérhető turisztikai szolgáltatásokról is kész Önnek 
naprakész információt adni.
• 3910 Tokaj, Serház u. 1.
• www.tokaj-turizmus.hu



Városnéző kisvonat

A tokaji városnéző kisvonat Tokaj városának kiemelt látnivalóit érinti 
a városon keresztül haladva. A Happy Train nyitott sétajárat, amely 
így külön élményt jelenthet a diákoknak.
Megállóhelyek: Fesztiválkatlan – Zsinagóga – Bonchidai Csárda 
(Tarcal felé) – Vasútállomás (Szerelmi pincesor) – Bonchidai Csárda 
(központ felé) – Tokaj központ – Fesztiválkatlan
Indulás / érkezés: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 19-21. 
(Rákóczi-Dessewffy-kastély)
Guided sightseeing tour departs from Golya Restaurant. Stops are 
the following: Fesztivalkatlan – Zsinagoga – Bonchida Restaurant – 
Railway station (Szerelmi Cellar) – Bonchida Restaurant – Tokaj 
centre – Fesztivalkatlan.
• +36 (20) 935 74 32

Mádi Sajt / Cheese Factory of Mád

Mádon található családi sajtműhelyünkbe friss tejből, nagy gondos-
sággal készítünk érlelt tehén- és kecskesajtot, kéksajtot, faszenes 
camembert sajtot, gomolyát és különleges tejtermékeket. A sajt-
készítéssel párhuzamosan a tejnek minden formájában látunk 
fantáziát, így lesz különleges ordatortánk, savómézünk, gyümölcs 
joghurtjaink. Készítünk továbbá sajtbonbonokat, amit különböző 
fűszerekben, magvakban forgatunk. Sajttortánk sűrű joghurtból, 
kéksajt aszú kocsonyával készítjük. A tejet rendszeresen a Gödöllői 
kutatóintézetben ellenőrzik.
If you want to taste cheese specialities visit the Cheese Factory of 
Mád.
• 3909 Mád, Bernát Béla u. 12.
• www.madisajt.hu



Tarcali Áldó Krisztus szobor / Christ Statue of Tarcal

A tokaji borvidék legmonumentálisabb látványossága kétségkívül – 
a lélegzetelállító fekvésű bányató közelében – a Tarcal feletti
dombot megkoronázó Áldó Krisztus szobra. A jól láthatóan öt 
gránitdarabból álló Jézus szobor egy rusztikus, faragott kövekből álló 
magas talapzaton áll, jobb kezével áldást osztva, a falu felé fordulva.
A kulturált, aszfaltos sétaút lustán kanyarog fel. Útközben 
pihenőpadokat, piknikező helyeket találunk. Félúton a sétány 
kettéválik, a bal oldali ág vezet tovább a domb tetejére, a szoborhoz, 
míg jobbra tartva leereszkedünk a tokaji Kopasz-hegy oldalába
vájt bánya tavához.
Tarcal's attraction is a monumental statue of Christ. It's a great choice 
if you want to hike in a beautiful environment.
• 3915 Tarcal, Könyves Kálmán utca

Rákóczi-vár – Sárospatak / Rákóczi Castle

Magyarország egyik leghíresebb vára, a sárospataki Rákóczi-vár 
hazánk legnagyszerűbb késő reneszánsz műemlékei közé tartozik, 
egyben az ország legjelentősebb Rákóczi kultuszhelye. A hangulatos 
folyóparti Várkertből lépünk a belső vár udvarára, figyelmünket elő-
ször a komor vártorony és a mellette lévő légiesen könnyed rene-
szánsz Lorántffy-loggia ragadja meg. A várkastély magva, és egyben 
legrégebbi része a közel négyzetes alaprajzú, ötszintes Vörös-torony. 
Legalsó szintjének falai keskeny lőrésekkel áttörtek, kapuját gaz-
dagon díszített reneszánsz faragványok ékesítik, a homlokzatokat 
pedig domborműves oromzatú ablakok törik át. A várkastélyt árok 
választja el a várkerttől, a külső várfalra is ki lehet menni, ahonnan 
fantasztikus a kilátás a Bodrog partjára és a várépületre.
One of the most famous castles of Hungary is located in Sarospatak, 
35 km from Tokaj. The present castle was built when the estate went 
into the possession of Peter Perényi, keeper of the crown, after the 
battle of Mohács.
• 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 19. • rakoczimuzeum.hu



Zemplén Kalandpark – Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely ma az ország legészakibb városa, a térség egyik 
legnagyobb jelentőségű beruházása a Zemplén Kalandpark. 2275 
méteres hosszúságával a miénk az ország és a térség leghosszabb 
bobpályája. Egy abszolút biztonságos négy csövön rögzített bob 
kocsival történik a lecsúszás. Sátoraljaújhely városa büszkélkedhet 
Magyarország leghosszabb ülőszékes libegőjével is. A libegő pálya 
hossza 1332m, tengerszint feletti magasság 250-480m, és közel 
200 utast tud szállítani egy időben. A Zemplén Kalandpark főbejárata 
a libegő középállomásánál található, a felső állomásnál pedig egy 
többszintes kilátóból lehet megcsodálni Zemplén fővárosát, 
Sátoraljaújhelyt és a környező vidéket.
If you want to try several extreme leisure activities visit the Zemplen 
Adventure Park in Sátoraljaújhely.
• 3980 Sátoraljaújhely, Torzsás út 25.
• www.zemplenkalandpark.hu

Sóstó ZOO – Nyíregyházi Állatkert

A Nyíregyházi Állatpark Tokajtól 30 km-re, a sóstói üdülőövezetben 
található, ahol strandfürdő, falumúzeum és egy parkerdő nyújt kikap-
csolódást az odalátogatóknak. Az Állatpark ebben a természetes, 
szinte háborítatlan környezetben kapott helyet egy tölgyerdő 
mélyén. A 30 hektáros területen világrészek fogadják a látogatókat, 
hogy végig járhassák a Földet, megfigyelhessék miként élnek a világ 
különböző vidékein az állatok. A sokszínű állatvilág több mint 500 
faja, és több mint 5000 egyede él itt, melyek között olyan külön-
legességekkel találkozhatnak látogatóink, mint a fehér tigris, az 
afrikai elefánt, a komodói sárkány, az indiai orrszarvú, a jegesmedve,
a homoki tigriscápa, és a nyugati síkvidéki gorilla. Több, mint 50 faj-
megmentési program részeseként sikeresen szaporodik nálunk 
többek között a zsiráf, a lisztmajmocska, a borneói orangután, a bali 
seregély és a szibériai tigris.
Europe's biggest zoo is located in Nyíregyháza, Sóstó (30 km from 
Tokaj). Animals from all over the world are gathered in 30-hectare 
area. More information and tickets on the website.
• 4431 Sóstófürdő, Sóstói út
• + 36 (42) 479 702
• www.sostozoo.hu



Angyal Borászat és Szőlőbirtok /
Angyal Winery and Vineyard

Tokaj-Hegyalja méltán híres bortermelő vidékének szívében Rátka 
község határában található az Angyal Borászat és Szőlőbirtok 
központja, mely a szőlő feldolgozás mellett otthont ad a 12 vendég-
szobának és annak a közel 1 kilométer hosszúságú pincének, mely 
egyedülálló a régióban. Kiváló helyszín akár családi kikapcsolódásra, 
de alkalmas baráti vagy céges találkozók lebonyolítására is. Ezen a 
helyen állt Rátka község szövetkezeti pincéje és feldolgozója, felette 
vendéglátásra kialakított kóstoló terem és terasz. A jelenlegi formá-
jában látogatható Borászat 2013. tavaszára került teljesen felújított 
állapotban a vendégeink birtokába.
It is a perfect place for families, gatherings and team-building
occasions. You can taste the winery's specialities in the unique,
1 km long cellar.
• 3908 Rátka, Meggyes-dülő
 •+36 (70) 415 38 54
• www.angyalboraszat.hu

BORUTAK



Béres Szőlőbirtok és Pincészet /
Béres Vineyard and Cellary

Célunk a kezdetektől az volt, hogy a Birtokhoz tartozó történelmi 
dűlőkből származó szőlőből modern szemlélettel és eszközökkel 
Tokaj-Hegyalja rangjához méltó, nagy borokat alkossunk. Ma már 
büszkén mondhatjuk, hogy ezt a célt elértük: a kiváló talajadott-
ságoknak, a mikroklímának, hozamkorlátozásnak és a hozzáértő, 
kíméletes feldolgozásnak köszönhetően már az első, 2003-as 
évjáratból igen szép, ígéretes borokkal mutatkozhattunk be, 
melyeket azóta is további sikerek követnek hazánkban és külföldön 
egyaránt. A „Minden cseppje Béres” jelmondatunk azt szeretné 
közvetíteni, hogy a borászatunkat is jellemzik a megszokott béreses 
értékek: a minőség, a megbízhatóság, a kitartás. A Béres Szőlőbirtok 
fiatalos, lendületes borászat, igazi színfolt Tokaj-Hegyalján.
The Béres Estate is a youthful, dynamic winery, adding great colour to 
Tokaj. However, it was not only us but also the village of Erdőbénye 
which contributed to the impetus of recent years: it is packed with 
convivial festivals par excellence, including the Mountainbike 
Challenge for the lovers of mountain biking or the traditional
„Bor, mámor, Bénye” – gastro and cultural festival in the gardens of 
Erdőbénye. Enjoy the programmes and the wines!
• 3932 Erdőbénye, Lőcse-dűlő, hrsz.: 085/18
• +36 (47) 536 000 • www.beresbor.hu

Erzsébet pince /
Erzsébet Cellary

Kézműves-családi birtok 1992-ben alakult, amikor családunk meg-
vásárolta a 18. századi orosz borvásárló pincét Tokaj belvárosában, 
hogy visszatérjen az anyaági felmenők mesterségéhez, a tokaji „bor-
míveléshez.” Jelenleg 10-12 ezer palackot készítünk évente évjárat-
tól függően, a dűlőszelektált szárazboroktól az aszúkig. Területeink 
Mád, Bodrogkeresztúr és Tarcal határában találhatók, összesen
6,5 termő hektáron. A történelmileg is kiemelkedő dűlőkben, mint a 
Király, Betsek, Sajgó, Zafír, Veresek gondos szőlőműveléssel, szigorú 
terméskorlátozással dolgozunk. 2016 tavaszán 3 hektárt telepí-
tettünk a mádi Vereseken, 2017-re további telepítéseket tervezünk. 
Központi pincénk Tokaj belvárosában található, története az 1700-as 
évekre nyúlik vissza. Az orosz borvásárló bizottság használta a pincét 
a 18. században, erjesztésre és tárolásra, hogy ellássa Erzsébet cár-
nőt és az orosz cári udvart tokaji borral.
Erzsébet Cellar Király dűlő 2016 is a benchmark single-vineyard dry 
Furmint in the history of Tokaj. It has elegance, sophistication, and 
impeccable balance.
• 3910 Tokaj, Bem út 16.
 • +36 (20) 80 20 137
• www.erzsebetpince.hu



Götz Pincészet /
Götz Cellary

A Götz Pincészet egy kis sváb településen, a festői környezetben 
fekvő Hercegkúton található. A faluban két pincesor található: a 
Kőporosi és a Gombos-hegyi – 2002 óta mindkettő a világörökség 
részét képezi. A megtermelt szőlőt és aszúszemeket a családi 
gazdaságunk dolgozza fel, amelyekből minőségi borokat és bor-
különlegességeket készítünk. Ezeket a négyszintes Gombos-hegyi 
pincesoron lévő pincészetben érleljük. A szőlő és a bor szeretete, 
csodálata és a munka tisztelete családi örökségként meghatározó 
szerepet játszik a Götz Pincészet életében. Családi vállalkozásunk
17 hektáron elterülő, kitűnő fekvésű, első osztályú szőlőterületei 
összesen hat dűlőben helyezkednek el.
Götz Winery is a traditional family owned and operated wine cellar. It 
has long been the family vision to produce excellent wines made with 
meticulous care from harvest to bottling at our family vineyards. The 
Götz family carries on the region's tradition of making fine Tokaji 
wines by harvesting grapes from our own vineyards, aging our wines 
in our hundreds of years old underground cellars, and bottling the 
finished products at our own distribution shop.
• 3958 Hercegkút, Petőfi Sándor utca
• +36 (47) 346 247 • +36 (30) 747 92 30
• www.gotzpinceszet.hu

Majoros Birtok és Borbár /
Majoros Winery and Winebar

A Majoros családi birtok a Tokaji borvidék egyik meghatározó, híres 
településén, Tarcalon található. Két pincével rendelkezünk, az egyik 
érlelő, erjesztő fahordós pince, a másikat pedig kizárólag vendég-
látásra, borkóstoltatásra, látványpinceként alakítottunk ki. Itt 
borainkon keresztül szeretnénk bemutatni a Tokaji borvidéket, ezen 
belül pedig Tarcalt, mint a borvidék egyik legmeghatározóbb 
települését. A hozzánk érkező vendégek átfogó dűlőtúrán keresztül 
ismerkedhetnek a szőlészetünkkel, majd borainkat borteraszunkon, 
borbárunkban vagy akár pincénkben kóstolhatják meg.
Let us quote from László Majoros: „My focus is on natural wine-
making techniques, devoid of artifice and technical gimmicks. I aim
to showcase the superior value of every vintage and the terroir 
intrinsic to each parcel of land. Wine is my calling card; I hope those 
who taste my wines make my acquaintance in a way, gaining a deeper 
understanding of who I am if they so choose.”
• 3915 Tarcal, Téglagyári pincesor 545/16-17.
 • +36 (30) 758 10 21
• www.majorosbirtok.hu



Szepsy Pincészet /
Szepsy Cellary

Családunk az 1500-as évektől termel Tokajban borokat, amikor az 
aszúbor készítése is elindult, így a család és a bor történelme, élete 
elválaszthatatlan egymástól. Célunk a lehető legjobb minőségű szőlő 
megtermelése a dűlőkben, kompromisszumok nélkül. Ezért is 
választottuk a magasan fekvő, köves talajú, meredek lejtőjű dűlőket, 
idős szőlőtőkékkel – az átlagéletkor 40 év feletti. Szelektáljuk
a kis-, laza fürtű Furmintot főleg a mádi területeken, ugyanakkor
a termőhely megismerés vágya további területek felfedezésére is 
ösztönöz Bodrogkeresztúr, Tarcal, Mezőzombor, Rátka és Tállya 
községekben is.
István Szepsy is one of the most respected winemakers in Tokaj, a 
man who produced wine throughout the Communist era both in a 
cooperative and in his own artisan winery. Szepsy remains dedicated 
to the traditional sweet wines of the region as well, and is one of the 
few to stand by the szamorodni style.
• 3909 Mád, Batthyány út 59.
• +36 (47) 348 349
• www.szepsy.hu

Zsadányi Szőlőbirtok és Pincészet /
Zsadányi Winery and Cellary

A Zsadányi Szőlőbirtok igyekszik átfogó képet adni a borvidék külön-
böző arcairól, így TKJ márkanévvel készítenek könnyed, friss tétele-
ket, a Zsadányi névvel ellátott palackok pedig tölgyfa hordós érlelés 
után kerülnek piacra száraz dűlőszelektált furmintként, hárslevelű-
ként. Ezenfelül az olyan klasszikus tokaji műfajok is kiemelt szerepet 
kapnak, mint a ma már ritkaságnak számító száraz és az édes szamo-
rodni, illetve a borvidék csúcstermékét jelentő, magas beltartalmú, 
összetett aromatikájú tokaji aszú. Különleges érzés olyan tőkékről 
származó bort kóstolni, amit pár éve még halottnak hittek. Évről évre 
nő a felújított, tőkepótolt, rendbetett területeink mérete, új telepíté-
sek is születtek – így értük el a jelenlegi 35 hektáros birtokméretet.
Let us quote from Zsadányi Family: „The work we started could be 
labelled as ‚vineyard archeology’ and we have managed to save 
several plots with old vines hailing from the 1940s, 1950s and 1960s. 
It is a very special feeling to taste wines made of grapes grown in 
vineyards which were believed to be irredeemable just a few years 
earlier. The size of renewed and recultivated plots is continuously 
expanding and we also have new plantings, so today the estate's total 
size under vine has reached 35 hectares.”
• 3907 Tállya, Lavotta u. 10. • +36 (70) 452 79 49
• www.zsadanyipince.hu



Kedves Vendégünk!
«««Szeretettel köszöntjük Önt a Hotel Csillag Tokaj  szállodában!

Tájékoztatónk segítségével szeretnénk megismertetni Önt szállo-
dánk szolgáltatásaival és felhívni figyelmét a legfontosabb tudniva-
lókra. Jó pihenést és kellemes tartózkodást kívánunk Önnek 
Tokajban és szállodánkban!
A szálloda vezetősége

Szállodánk elérhetőségei
«««Hotel Csillag Tokaj  • 4465 Rakamaz, Horgász utca 3.

Telefon: +36 (47) 304 806 • E-mail: info@hotelcsillagtokaj.hu

Biztonsági előírások
Kérjük, hogy biztonsága érdekében tartsa be az alábbi előírásokat:
ź Szállodánk egész területe nemdohányzó. Dohányozni csak az erre 

kijelölt területeken engedélyezett.
ź Vészhelyzet esetén értesítse a Recepciót!
ź Tűzriadó esetén azonnal hagyja el az épületet, a menekülési 

útvonalat a szobák ajtaján találja!
ź A szobát mindig tartsa zárva, távozáskor kérjük, zárja be az ablakot 

és az erkélyajtót is!
ź Óvja értékeit! A szobákban hagyott értéktárgyakért, készpénzért a 

szálloda nem vállal felelősséget. Biztonságos megoldást kínál 
értéktárgyai elhelyezésére a szobában található széf, amelynek 
használata ingyenes.

Fontos telefonszámok
Mentők: 104 Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107 Segélyhívó: 112

Vendégtájékoztató

Szolgáltatások,
információk A-Z



Szolgáltatások,
információk A-Z
Akadálymentesítés
Szállodánk bejárata és feljárója kerekszékes vendégeink számára 
lett kialakítva, egy darab földszinti akadálymentesített szobával.

Cipőtisztítás
A recepción cipőtisztító készlet áll a rendelkezésére felár ellenében.

Csomagszállítás és csomagmegőrzés
Kérjük, forduljon a recepcióhoz. A csomagokban elhelyezett tár-
gyakért felelősséget nem vállalunk. A csomagmegőrzés ingyenes,
a csomagszállítás felár ellenében történik, kérje a recepciós 
kollégánk segítségét.

Dohányzás
Szállodánk egész területe nemdohányzó. Dohányozni csak az erre 
kijelölt területeken engedélyezett.
A szobában történő dohányzás esetén 15.000 Ft extra takarítási díj 
kerül felszámolásra.

Elektromos áram
Az elektromos áram 220 V / 50 Hz.
110 V-hoz átalakító adaptert a recepción biztosítunk vendégeink 
számára.

Elutazás időpontja
Kérjük, hogy az elutazás napján reggel 10 óráig szíveskedjen a szobát 
elhagyni. Amennyiben tovább szeretne maradni, kérjük forduljon a 
recepcióhoz! Kérjük, szállodai tartózkodása végén, elutazás előtt 
adja le kulcskártyáját a recepción, ellenkező esetben kártyánként 
3.000 Ft kerül kiszámlázásra.

Ébresztőszolgálat
Ébresztés a szállodai recepción keresztül kérhető.

Esernyő
A szálloda recepcióján kérésére biztosítunk esernyőt.

Étterem, étkezési időpontok
Halra Bor Étterem (Nyitva tartás: 10:00 – 21:00)
Reggeli: 8:00 – 10:00

Fénymásolás / nyomtatás
A szálloda recepcióján 10 oldal alatt ingyenes lehetőség biztosítunk 
fénymásolásra és/vagy nyomtatásra, 10 oldal felett 40 Ft / oldal.

Fizetés
Szállodánkban fizethet készpénzzel, bankkártyával, SZÉP kártyával.

Gyermekágy
A recepción keresztül igényelhető.

Hajszárító
Minden szobánk hajszárítóval felszerelt.



Hálózati adapter
Nemzetközi használatra alkalmas hálózati adapter a recepción 
igényelhető.

Háziállatok
Szállodánk fogad háziálltot 10 kg-ig, 5.000 Ft felár ellenében.

Hitelkártyák
VISA, Mastercard, Maestro, JCB és SZÉP-kártyát fogadunk el.

Internet
A szálloda egész területén ingyenes vezeték nélküli internet 
kapcsolat (WiFi) áll az Ön rendelkezésére. Használatához regisztráció 
szükséges, kérje a recepció segítségét.

Kajak / kenu / motorcsónak bérlés
Kajak / kenu bérlés: 1.500 Ft / fő 4 órára; 1 napra 2.000 Ft / fő.
5 lóerős motorcsónak bérlés: 6.000 Ft / óra; teljes napra 25.000 Ft
10 lóerős motorcsónak bérlés: 10.000 Ft / óra; teljes napra 25.000 Ft
Recepciónk tud tájékoztatást adni.

Karbantartás
Szállodánk a nap 24 órájában elhárítja az esetleges karbantartási 
problémát. Bármilyen hibát észlel, kérjük értesítse a recepciót, ne 
próbálja meg a hibaelhárítást!

Károkozás
Szándékos rongálás esetén extra díjat számolunk fel, szükség esetén 
büntetőfeljelentést teszünk..

Kerékpár bérlés
Kerékpár bérlés: 2.000 Ft / fő 4 órára, 1 napra 3.000 Ft / fő.
Recepciónk tud tájékoztatást adni.

Kozmetikai termékek
Zuhanysapka, fültisztító pálca, vatta korong, testápoló, borotválko-
zási készlet a recepción keresztül igényelhető.

Látogatók
A látogatókat szíveskedjenek a recepción már érkezésükkor beje-
lenteni. Este 22 óra után a vendégszobában látogatók már nem 
tartózkodhatnak.

Légkondicionálás
Szállodai szobáink egyedileg szabályozható klímaberendezéssel 
rendelkeznek, amelyek csak áram alatt működnek. Ehhez helyezze
a mágneskártyát az ajtó mellett található, erre a célra kialakított 
nyílásba. A légkondicionáló kizárólag csukott ablaknál és erkély-
ajtónál működik!

Masszázs
Vendégeinknek lehetősége van a Gabó Masszázs Stúdió szolgál-
tatásait igénybe venni. Időpont egyeztetésre a recepción nyílik 
lehetőség. 

Minibár / italkínálat
Szállodánk szobáiban minibár / italkínálat található, az abban talál-
ható italok ára a minibáron található listán szerepel.



Mosatás
A mosatási szolgáltatás minden nap 6-18 óra között elérhető, további 
információt kérjen a recepciós kollégáktól.

Műszaki szolgáltatások
Amennyiben szobájában műszaki hibát észlel, kérjük, értesítse a 
szállodai recepciót. Számítástechnikai segítségkérés esetén is hívja 
szállodánk recepcióját, kollégáink mindenben segítségére lesznek.

Orvosi ellátás / gyógyszertár
Az ügyeletes gyógyszertár és orvos elérhetőségéhez kérje a recep-
ció segítségét.

Parkolás
A parkoló kamerával őrzött és megfigyelt, de a gépjárművekért, 
valamint az autóban hagyott értékért felelősséget nem vállalunk.
A parkolás ingyenes.

Recepció
A recepció 0-24 órán keresztül működik. Kollégáink személyesen, 
illetve telefonon mindenben a rendelkezésére állnak.

Regionális információs anyagok
A szállodánkat körülvevő régióról információs anyagok, program-
ajánlók a szállodánk halljában, a recepció mellett találhatók

Szabadidős programok
Szállodánk recepcióján különböző programok tájékoztatói közül tud 
választani. Recepciós kollégáink szívesen állnak rendelkezésükre.

Széf, értékmegőrzés
A szobákban hagyott értéktárgyakért, készpénzért a szálloda nem 
vállal felelősséget. A szekrényben található széf térítésmentesen 
vehetők igénybe, a működési leírás a széfen található.

Szoba kulcskártya
A szobák zárjai kártyával nyitható elektromos zárral vannak felsze-
relve. A szoba kulcskártyáit kérjük ne tegye közvetlenül mobiltelefon 
mellé. A kártya elhagyása 3.000 Ft felárat von maga után.

Szobaszerviz
Szállodánk a bár italait 0-24 órában felszolgálja a vendégeink részére 
a szobába.

Szoba széf
Szállodánk minden szobája saját számkombinációval működő széffel 
felszerelt.

Takarítás
A napi takarítást 10:00 – 15:00 között végezzük.
Amennyiben nem kér takarítást, kérjük, használja az erre a célra 
szolgáló, kilincsre akasztható kártyát!
Amennyiben extra takarításra van szüksége, kérjük, hívja a recepciót.

Talált tárgyak
A szállodai szobákban hagyott tárgyakat 6 hónapig őrizzük meg, ki-
véve az élelmiszereket és folyadékokat, amelyek a Vendég távozása 
után kidobásra kerülnek.
A talált tárgyakról a szálloda recepcióján érdeklődhet távozás után.



Taxi és transzfer szolgáltatás
Rendelhető a szálloda recepcióján keresztül.

Törölköző- és ágynemű cseréje
Törölközőt és ágyneműt háromnaponta cserélünk. Amennyiben napi 
cserét kér, kérjük jelezze a recepción.

Tisztálkodási szerek
A szobákban mini tusfürdő, testápoló, szappan és sampon beké-
szítés található. A recepció igényelhető fültisztító és vattakorong 
ingyenes, illetve borotválkozási és fogápolási készlet felár ellenében.

Transzfer
Kérésére transzfert biztosítunk. Kérje a recepció segítségét.

Tűzjelző
A szállodában tűzjelző berendezések és porral oltó készülékek kerül-
tek elhelyezésre minden szállodai emeleten, a szobákban füstjelző 
berendezés található. Tűz esetén vendégeinket szirénahang 
figyelmezteti. Ilyen esetekben kérjük, hogy a szobaajtó belső oldalára 
kifüggesztett menekülési útvonal szerint keresse meg a legköze-
lebbi vészkijáratot, és mielőbb hagyja el a szállodát!

Varrókészlet
Varrókészlet a recepción igényelhető felár ellenében.

Vasalás
Vasalót és vasalódeszkát tűzvédelmi okok miatt nem tudunk bizto-
sítani, helyette ajánljuk vasalás szolgáltatásunkat. A szolgáltatá 
selérhető minden nap 6-18 óra között, további információt kérjen
a recepciós kollégáktól.

Vészkijárat
A szobában elhelyezett menekülési útvonal szerint.

Wi-Fi
A szálloda területén ingyenes Wi-Fi szolgáltatást biztosítunk.
A jelszóról és a regisztrációról tájékoztatás a recepción kérhető.






