
 

Kedves leendő Vendégünk! 

Csendes, nyugodt környezetben várjuk Önt és a táborozni vágyó gyermekeket, fiatalokat, Sátoraljaújhelytől 
9 km-re, az Alsóregmeci Ifjúsági táborban május 15-szeptember 15 között időszakosan működő 
szálláshelyünkön. 

A 30 fő elszállásolására alkalmas szálláshelyen (12+10+6+2 fős tanári szoba) alkalom nyílik az aktív 
pihenésre (foci, kosárlabda, asztalitenisz, bográcsozás, szalonnasütés) és az elcsendesülésre is. 
Ágyneműt, ruhaszárítási lehetőséget biztosítunk. Természetesen betegszobánk is van, ha lebetegedne 
valaki a csoportban. 

       

  



Kedvező szállásárainkkal csillagtúra bázistáboraként, egyházi vagy sporttábor helyszíneként (karate, foci, 
jóga) jó választás Alsóregmec. Felszerelt konyhánkban önállóan lehet főzni, vagy igény szerint 3 illetve 5 
km-re lévő étteremben is megoldható az étkezés (hét közben menürendszerben is, vagy étlap alapján) 

2.500 HUF/fő/éj +IFA 

IFA 2017-ben 50 Ft/fő/éj 18év feletti személyek esetén 

Túrázási lehetőség, akár biciklivel, akár túrabakanccsal a kalandvágy függvényében. 

Kerékpár bérlési lehetőség a szomszédos Mikóházán (Hutkainé Vágó Enikő, Telefon: 06-20/499-4104) 

Mikóháza:  3 km-en belül elérhető a Málnás-völgybejárata, ahonnankülönféle nehézségi szintű 
tanösvények, akár egész napos kirándulások célpontja pl., Fekete-hegyi kilátó. Alsóregmecről a 
Vadmacska tanösvény vezet a Fekete –hegyi kilátó 
felé.(http://www.zempleninfo.eu/index.php/hu/zemplen/kalandozas-aktivan-zemplenben 

Reggeli kiszállítását a sátoraljaújhelyi Seres Pékség mozgó boltja vállalja csoportok esetén 
(Sátoraljaújhely, Szív u. 39. 47/325-620.) 

Meleg étkezési lehetőségek (ebéd, vacsora): 

Mikóháza (2.8 km):   Malomtanya fogadó   (47) 308-063 
 
Széphalom (4.8 Km):  Múzeumkert vendéglő   (47) 321-889 
 
Pálháza (8.8 Km):  Tölgyfa vendéglő    (47) 370-027 

Őstermelők is laknak a faluban, ahol a helyi ízek megkóstolhatók, kérésére segítünk!: 

A Zemplén nevezetességei elérhetők a Futrinka gumikerekes kisvonattal, további 
információk:www.zempleninfo.eu. 

A faluban megtalálható további szálláslehetőségek (3 es 4 napraforgós vendégházak) bevonásával az 
elszállásolandók létszáma még 22 fővel növelhető 

Misék rendje a görög katolikus templomunkban: 

hétköznap:  7.30 óra 

vasárnap  9.30 óra 

Orvosi ügyelet: Erzsébet Kórház, Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. (06/47) 525-300 (központ) 

Keressen minket, segítünk!    Laczkó Pál, polgármester 

Telefon: 06-20-313-9788 

Az ifjúsági szállás üzembentartója: 

Alsóregmec Önkormányzata, 3989 Alsóregmec, Szabadság út 22. 

Telefonszám #1:   06-47-308-050 

E-mail:    onkormanyzat@alsoregmec.hu 

Irodai nyitva tartás:  H-P: 7.00-15.00 óra 

 



A teljesség igénye nélkül pár programlehetőséget és tippet figyelmükbe ajánlunk: 

Élmények: 

10 km-en belül 

Széphalom (5km):  Magyar Nyelv Múzeuma, Kazinczy –kert     
                         http://nyelvmuzeum.net 

Az utazás vonattal ingyenes, ha múzeumlátogatás is szerepel a programban. Részletekért és feltételekért 
kérjük, látogasson el a MÁV honlapjára: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/jo-ha-tudja  

Sátoraljaújhely (9km):  

Börtönmúzeum  http://bv.gov.hu/bortonmuzeum 

Zemplén Kalandpark  http://www.zemplenkalandpark.hu/ 

Városi programok:  www.satoraljaujhely.hu 

Magyar Kálvária:  http://kirandulastippek.hu/zemplen/satoraljaujhely-magyar-kalvaria 

Éttermek:    

Zemplén CasinóÉtterem http://www.ujhelypizza.hu/  Tel: + 36  47 / 32 1-4 70  

A gyrosos:   https://falatozz.hu/rendeles/Satoraljaujhely/A-gyrosos/ 

Beni Burger:   https://falatozz.hu/rendeles/Satoraljaujhely/Beni-Burger/ 

Pizza Amigo:    http://www.ittjartam.hu/satoraljaujhely/ettermek/pizza-amigo-satoraljaujhely/ 

25 km-en belül 

Hollóháza(21 km): Porcelánmúzeum és alkotócentrum  Tel: +36 47/305-201 

http://www.hollohazi.hu/muzeum.php 

Fűzéri vár(18 km): http://www.fuzervar.hu/index.php/hu Tel: +36 47/540-013 

Telkibánya (23km):   Érc- és Ásványbányászati Múzeum Ipartörténeti Gyűjteménye  

http://www.museum.hu/muzeum/277/erc-
es_asvanybanyaszati_Muzeum_Ipartorteneti_Gyujtemenye/infoTel: +36 (46) 388-502 

Kopjafás temető 

Mátyás Király Kútja 

Alexandriai Szent Katalin Kápolna és Ispotály romkert 

Perlit tűsziklák 

Ásványkiállítás, túrák, aranymosás 

http://telkibanya-asvanykiallitas.hu, 3Tel: +36 (46) 388-121/370-60-

4730/370-60-470/370-60-47 30/370-60-47 3 

  



Éttermek: 

Fehér szikla étterem és látogatóközpont (Fűzérkomlós):http://www.feherszikla.hu/ 

        Tel.: +36-47/340-202 

Koronaőr Vendégház és Étterem (Fűzér): http://www.koronaor.hu/magyar 

Tel.: +36 47/340-020 

Aranybánya Panzió, Hotel és Étterem (Telkibánya):       
     http://www.aranybanyapanzio.hu 

Tel.: +36 30/487-0065 

30 km-en belül 

Sárospatak(23 km)  MNM Rákóczi Vár 

Az utazás vonattal ingyenes, ha múzeumlátogatás is szerepel a programban. Részletekért és feltételekért 
kérjük, látogasson el a MÁV honlapjára: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/jo-ha-tudja 

Tengerszem 

Termálfürdő, Végardó 

Éttermek: 

Várvendéglő:   http://2016.varvendeglo.hu/ Tel.:+36-47-311-370 

 


