Programlehetőségek

Mezőkövesd

- Zsóry Gyógy- és Strandfürdő Látogasson el a Mezőkövesd közponjától 4 km-re fekvő
Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe! A 11 hektáros gyönyörűen parkosított fürdő 12 medencével
rendelkezik. A szórakozást, felfrissülést hullámmedence, élményelemekkel gazdagított felnőttés gyermekmedencék szolgálják. Az egész évben nyitva tartó fedett fürdőben 3 különböző
hőfokú gyógymedence
,
uszoda, pezsgőfürdő, szauna és gyógyászati részleg
áll a vendégek rendelkezésére. A kalcium - magnézium, hidrogén-karbonátos szabad
szénsavat tartalmazó, magas szulfidkén tartalmú hévíz több, mint 60 éve áll a gyógyulás
szolgálatában; 1968 óta pedig hivatalosan is gyógyvíz
minősítésű, amely alkalmas reumás megbetegedések, ízületi kopások, sérülések, ortopédiai
műtétek gyógyítására, kezelésére. Javítja az anyagcserét, fokozza a szervezet ellenálló
képességét. A Zsóry-fürdő szolgálja ki 1986 óta a 2006-ban közel kétszáz ágyassá bővített
Mozgásszervi Rehabilitációs Központ balneológiai kezelésre beutalt betegeit is.
A Zsóry víz kalcium-, magnézium- és hidrokarbonát-tartalmánál fogva gyulladáscsökkentő
hatású. Magas klorid tartalma fokozza a szervezet ellenálló- képességét, élénkítő és általános
erősítő hatása van.
A Zsóry fürdő felújítása befejeződött.
- Arborétum
- Hadas városrész népi alkotóházakkal Kisjankó Bori Emlékház, Bútorfestő Alkotóház és
Hímzőház, Mézeskalács Ház, Népi Művészetek Háza, Táncpajta, Játékház, Gari Margit
Emlékház és Zeneház, Tűzzománcos Ház, Festőművész és Szövő Alkotóház, Üvegcsiszoló
Alkotóműhely, Fazekas Ház
- Matyó Múzeum A mezőkövesdi parasztház berendezését bemutató enteriőrök
(tisztaszoba, konyha, kamra). A matyó népviselet jellegzetességeit bemutató kiállítási részlet
viseletes bábukkal. Népművészeti bolt.
- Kovács műhely
- Mezőgazdasági gép múzeum Európában egyedülálló szabadtéri múzeum, mely Hajdu
Ráfis János magángyűjteményéből valósult meg. Mezőgazdasági eszközök a kézi erőtől a
benzines lokomobilokig, száz éves működőképes gépmatuzsálemek, ólas kert, jéggyár,
gazdaház, istálló, díszes kovácsmunkák, háborús relikviák.
- Római katolikus templomok a Jézus Szíve Templom és a Szent László Templom
- Iskolatörténeti Gyűjtemény
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- Halas tó Több hektárnyi területen fekszik, ahol napi jeggyel lehet horgászni.
- Református templom

Bogács

- termálfürdő, szabadtéri lepkemúzeum, horgásztó, kaptárkövek - kilátó

Cserépfalu

- subalyuk, barlanglakások, borpajta, gazdaház, Ódor vár, Millenniumi kilátó, pincesor

Eger

- Egri vár, Líceum, Bazilika, Érsekkert, Termál- és élményfürdő, Minaret, Dobó tér, Érseki
palota, Szépasszony völgy

Hortobágy

- Hortobágyi Nemzeti Park, Kilenclyukú híd, Hortobágyi Nagycsárda, Pásztormúzeum, Halastó
tanösvény, Madárpark, Mátai ménes, Meggyes Csárdamúzeum
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Noszvaj

- De la Motte kastély, pinceházak, barlanglakások, gazdaház, kemencés ételek

Szilvásvárad

- Szalajka völgy, Erdei múzeumok, Lipicia ménes, lovas múzeum, börtönmúzeum, tanösvény és
kilátó, Istállóskői barlang

Szomolya

- tájház, cseresznye fesztivál

Tisza tó

- sétahajózás, motorcsónakázás, kenuzás, madár fotózás, vízisétány és tanösvény, horgászat
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