


Szalajka-völgy, Szilvásvárad 

Legfőbb vonzerők
A Szalajka-völgyben tenyésző pisztráng messze földön híres kiváló minőségéről és finom 
ízéről. Az itt nevelkedő halakból készült füstölt és sült pisztráng a legnevesebb éttermek 
étlapjairól köszön vissza. Ha víz, akkor a Völgy kapcsán a Fátyol-vízesés is kiemelendő, hiszen 
Európa egyik legszebb természeti képződménye. Ezeket és az alább felsorolt látnivalókat 
Magyarország legkedveltebb kisvasútjáról, az 1908 óta zakatoló szilvásváradi erdei vasútról is 
megtekinthetik a látogatók.

Látnivalók
 ■ Szalajka-forrás
 ■ Szikla-forrás
 ■ Szalajka-patak 
 ■ Gloriette-tisztás
 ■ Istállós-kői-barlang
 ■ Vadbemutatókert
 ■ Zilahy Aladár Erdészeti Múzeum
 ■ Pisztrángos-tavak
 ■ Szabadtéri erdei foglalkoztató
 ■ Szabadtéri Erdei Múzeum
 ■ Fátyol-vízesés 
 ■ Tanösvények
 ■ Múzeumok

Aktív időtöltés
Ha Szilvásvárad és Szalajka-völgy, akkor a túrázás az első dolog, ami az emberek eszébe jut. 
Magyarország első kalandparkja és egyetlen egycsöves bobpályája szintén Szilvásvárad nevéhez 
kötődik. A Szalajka-völgy tetemes része kerékpárral is bejárható a mintegy 200 kilométernyi 
vadregényes kerékpárúton. Az Egererdő Zrt. teljes területének közel 80%-án vadgazdálkodási 
tevékenység folyik. Elsősorban vaddisznóra, gímszarvasra, őzre és muflonra vadászhatnak 
a látogatók. Szilvásvárad és környéke emellett számtalan olyan helyszínt és programot is kínál, 
amely elősegíti a sikeres csapatépítést.
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A Völgy látogatói
A Szalajka-völgyet egyedül is élmény bebarangolni, de párban, családdal vagy barátok 
társaságában, autóval, kerékpárral vagy gyalogosan is felejthetetlen órákat, napokat 
tölthet el mindenki, aki Szilvásvárad mellett teszi le a voksát. Az Egererdő Zrt. áldozatos 
munkájának köszönhetően a Völgy akadálymentesítése is folyamatban van, így a mozgásukban 
korlátozottak, valamint a babakocsival érkezők is gyönyörködhetnek a természet szépségeiben.

Megközelítés
A népszerű és kedvelt kirándulóhely a Bükk-hegység lábánál, a heves megyei Szilvásvárad 
határában, Egertől 25, Budapesttől 160 kilométerre található. Autóval az M3-as/E71-es 
autópályán Füzesabonyig kell haladni, majd onnan a 33-as, illetve a 3-as számú főút érintésével 
Eger felé kell folytatni az utat a 25-ös főúton. Ezt az utat Szarvaskő után nem sokkal kell 
elhagyni a Mónosbél-Bélapátfalva-Szilvásvárad útvonal irányába.

Kapcsolat
Ha bármilyen kérdése van, keressen minket az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
Cím: 3348 Szilvásvárad, Szalajka-völgy út 8.
Telefon/fax: (36) 355 112, (36) 564 004
Email:  szilvasvarad.erd@egererdo.hu, szilvasvarad.kisvasut@egererdo.hu
Facebook:  www.facebook.com/ISzilvasvarad 
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A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

http://client4.springmedia.hu/
http://www.szalajka-volgy.hu/

