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B I H A R  –  M E S É S  É L M É N Y E K

Több évszázados fatemplomok

Wellness, élmény- és gyógyfürdők

Több úti cél egy helyről

Szent László városa - 
Nagyvárad

Népművészet és 
hagyományos 
mesterségek

Meghódításra v
áró hegyek

Számos 
felfedezésre váró 
barlang és sziklaszoros

A Bihar Megyei Turisztikai Információs és Népszerűsítő Központ felkérésére nyomán 
szerkesztette a Bihar Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Ügynökség  
 



Tisztelt látogatóink! , 

Mindannyian  ismerjük a mondást, miszerint mindenhol jó, de a 

legjobb otthon. Ennek ellenére Bihar megye, Isten adta földrajzi 

fekvésének és történelmi múltjának köszönhetően, olyan élményt 

nyújthat az ide látogató számára, hogy a szülőfőldtől távol is, otthon 

érezheti magát. 

Bízom benne, hogy mindenki aki megyénkbe érkezik, megtalálja 

maga számára a legmegfelelőbb időtöltési lehetőségeket, legyen szó 

aktív,  esetleg passzív üdülésről, kulturális eseményről, vagy híres 

fűrdőinkben eltöltött gyógykezelésről. 

Kézikönyvünk segítségével fedezze fel turisztikai kincseinket és 

lehetőségeinket, élvezzék vendégszeretetünket és kívánok minden 

látogatónak kellemes, tartalmas, pozitív élményekben dús ittlétet.

PÁSZTOR Sándor
A Bihar Megyei Tanács elnöke 

BIHAR

MEGYEI

TANÁCS



BIHaR
       Bihar megye elbűvöli a látogatókat természetes szépségeivel, 
kivételes építészeti és kulturális értékeivel, vendégszerető 
lakosaival, illetve megelevenedő városaival és falvaival. 

A vadregényes szurdokok és szorosok által felszabdalt festői 
hegyeknek illetve a termálforrásoknak köszönhetően, Bihar vidéke 
tökéletes turisztikai célpont az aktív vakációhoz. A legendákkal 
és történetekkel övezett helyek, az ételek, a hagyományok és 
mesterségek mesés élményeket kínálnak a turistáknak, akik Bihar 
vidékén barangolnak.”

Bihar megye természetes és kulturális értékei, számos 
turistát vonzanak a világ minden sarkából. A látványosságok 
változatossága illetve a turisztikai infrastruktúra megfelel a 
legkülönfélébb igényeknek, melyek lehetőséget bíztosítanak 
a különböző turizmustípusok gyakorlására. A gyalogtúrák 
szerelmesei átszelhetik a Bihar-hegységet, a Vigyázó, 
a Királyerdőt és a Béli-hegységet a megjelölt turista 
ösvényeken, amelyek különleges festői tájakat szelnek át. 
Akik adrenalinnal fűszerezett tevékenységeket szeretnének 
folytatni, mint a vadvízi evezés, kajakozás, canyoning, csörlős 
siklás vagy via ferrata, azok a Sebes Körös szurdokvölgyében  
kalandozhatnak. A barlangászat szerelmesei felfedezhetik a 
földalatti csodálatos világot, ugyanis Bihar vidéke Románia 

“  
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legtöbb és legváltozatosabb karszt jelenségeinek az otthona, 
melyek közül sok országos és nemzetközi elismertséggel 
rendelkezik. A téli sportok szerelmesei Vértop üdülőfalu és 
Biharfüred sípályái közül választhatnak, melyek modern 
sífelvonókkal vannak ellátva. 

A megannyi természeti látványosságon kívül, számos  építészeti, 
történelmi és kulturális látnivaló és nevezetesség várja az ide 
látogatókat.

Elmondhatjuk tehát, hogy Bihar megye egy olyan turisztikai régió, 
ahol ezernyi látnivalóval és szórakozási lehetőséggel várjuk önt. 
Értékeink a múltban gyökereznek, de átszövik mindennapjainkat 
is. Lépten nyomon egy-egy időutazásra hívjuk, ahol felfedezheti 
az elmúlt évezred történéseit. 

Biharban kaland és szabadság vár önre, ráadásul egy viszonylag 
kis területen nagyon változatos tájakat járhat be. Itt a természet 
szépsége elvarázsolja érzékeinket, ahol érezni lehet az erdő 
illatát, a madarak énekét és a gyógyító víz erejét. Egyszerre vad 
és szelíd, amely megnyítja a lelket és megmozgatja a fantáziát. 
Jó szívvel ajánljuk Önnek Bihar gazdag és változatos értékeit. 
Fedezze fel és élje át! 

www.travelbihor.ro   
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Nagyvárad
Oradea

Félixfürdő/Băile Felix

Nagyszalonta 
Salonta

Élesd 
Aleșd

Belényes/Beiuș

Vask0hsziklás 
Ștei

Diófás 
Nucet

Vaskoh/Vașcău

Margitta/Marghita

Érmihályfalva 
Valea lui Mihai

Székelyhíd 
Săcueni
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Nagyvárad
    A majd’ ezer éve Szent László által alapított Nagyvárad, napjainkban 

a szecesszió és az eklektika gyöngyszeme. A XIX.–XX. század fordulóján 
nemcsak a Partium, de Magyarország egyik legfontosabb gazdasági, 
közéleti és kulturális központja volt. Nem véletlenül nevezte Ady „Pece-parti 
Párizsnak”.

A barokk negyed a város egyik leggyakrabban látogatott épületegyüttese, 
mely évente közel 50.000 látogatót vonz. Szinte nincs olyan magyarországi 
turistacsoport, mely ha átutazik  Nagyváradon ne állna meg itt. A római 
katolikus püspökség épületegyüttese a barokk kori délkelet-Európa egyik 
legnagyobb építészeti vállalkozása, a mai Románia legjelentősebb, barokk 
műemlékegyüttese, amely Mária Terézia királynő támogatásával jött létre. 
A műemlékegyüttesből a kanonok sor volt a legkorábban megkezdett és 
legkésőbb befejezett épületsor (1750-1875). A püspöki palota épült meg 
a leghamarabb (1777), ezt követte 1779-ben a székesegyház, amelyet a 
rákövetkező évben szenteltek fel. 

A XIX. század végén a nagyváradi zsidóság a város lakosságának jelentős 
részét tette ki, akik számtalan építészeti remekművel gazdagították a 
belvárost. Ebben az időszakban épült a Zion zsinagóga is, melyet nemrég 
felújtítottak és belépődíj ellenében látogatható. 

A Fekete Sas-palota, a városháza vagy a színház épülete, a sétálóutca és 
a belváros számtalan más korabeli épülete a letűnt idők pompáját idézik. 
A városháza tornyában kialakított kilátóból 50 méteres magasságból 
gyönyörködhetünk a város panorámájában. 

A nagyváradi magyar kulturális élet egyik legjelenetősebb helyszíne a 
Bémer téren álló Szigligeti Színház, mely 1899 és 1900 között, mindössze 
15 hónap alatt épült meg. A neoklasszicista stílusu épület, az európai hírű 
Fellner és Helmer bécsi színházépítő iroda munkája.

A váradi vár a középkori Európa egyik jelentős vallási, művelődési, 
tudományos és katonai központja, ugyanakkor a humanizmus egyik 
fellegvára is volt. Története a Szent László királyról szóló keresztény 
legendák ködébe burkolózik. A vár eredete, és a szent király 
temetkezőhelyeként szerzett ismertsége számos zarándokot vonzott 
Európa minden részéről. 

A rendezvények közül kiemelkednek a Festum Varadinum (április/május), 
a Szent László Napok (június), a Nagyváradi Ősz (október) és a Karácsonyi 
Vásár (december). Ezek mellett megannyi kulturális, gasztronómiai, 
színházi illetve komoly- és könnyűzenei fesztivált szerveznek „Biharország 
fővárosában”.

Nagyvárad, a belváros épületeivel és múzeumaival, a barokk negyeddel, 
kulturális rendezvényeivel, a restaurált várával illetve a nemrég átadott 
Nymphaea élményfürdőjével Középkelet-Európa egyik ékszerdoboza.

VisitOradea/facebook,  www.oradea.travel/hu

“ “
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Erdélyi-szigethegység 
Natúrpark
       Az Erdélyi-szigethegység Natúrpark, 
Európa egyik ritka, erdős karsztos területetei közé 
tartozik, melyet főként a természetes táj és egyedi 
kultúra által körülvett kivételes karsztjelenségek 
védelme és megőrzése érdekében védett 
természeti területté nyilvánították. 

A Natúrpark viszonylag központi helyet foglal el 
az Erdélyi-szigethegység szerkezetében, mely 
különféle páratlan szépségű tájakat sorakoztat 
fel. A több mint 76 000 hektáros terület három 
megye területén fekszik (Bihar, Kolozs és Fehér), 
a legtöbb látványosság viszont a Bihar megye 
területén lévő Pádis karsztfennsíkon és ennek 
környékén helyezkedik el.

Az Erdélyi-szigethegység Natúrpark leírhatatlan 
szépségű tájakat és Európában egyedi földalatti 
kincseket tartogat a látogatók számára. 

A felszíni karszt vadregényes szurdokvölgyekkel 
nyűgözi le a turistákat, melyeket a csodás 
vízesések, titokzatos barlangok és lenyűgöző 
források teszik még izgalmasabbá. A meredek 
hegyoldalak csúcsain elbűvölő kilátópontok örzik 
a dolinákkal, zsombolyokkal és tisztásokkal 
szegélyezett fennsíkot. 

Néhány barlang óriás méretű bejárata bevezet 
minket a hegy gyomrának rejtelmeibe, illetve 
az évmilliók alatt a természet által kialakított 
termekbe és galériákba. Egyes barlangok 
földalatti jégvermeknek adnak otthont, mások 
pedig őskori állatok kövületeit örzik. 
A magashegyi pázsitok egy lenyűgöző képi 
kontrasztot alkotnak a lombhullató és tűlevelű 
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erőkkel borított hegyoldalakkal illetve 
a tarka erdei tisztásokkal, melyek ritka 
virágfajtáktól illatoznak. A hagyományaikra 
és szokásaikra büszke itt élő emberek, 
teljes  összhangban élnek a szinte 
érintetlen természettel.

E lenyűgöző és festői természeti környezet 
gyalogtúrákra, kikapcsolódásra, csodálatra, 
és merengésre csábít minket. Az egyedi, 
ritka és reprezentatív természetes tájak 
illetve a kulturális értékek védelme és 
megőrzése tekintetében az Erdélyi-
szigethegység Natúrparkot védett területté 
nyilvánították. Határain belül 29  élőhelyet 
került azonosításra, amely 1550 növényfajt 
és 1350 állatfajt foglal magába. 

Az Erdélyi-szigethegység Natúrparkban 
lévő Aranyosfői-jégbarlangban található a 
világ legnagyobb felszín alatti jégtömbje, 
melynek térfogata több mint 100.000 m3. 
Jelentős méretű jégtömbök vannak még 
a Porcika-zsombolyban és az Eszkimó-
jégbarlangban is. 

A Kiskoh település mellett található Medve-
barlang érdekessége, hogy számos barlangi 
medve maradványait, köztük egy teljesen 
ép csontvázat fedeztek fel benne, amely a 
mai napig látható.

Az Erdélyi-szigethegység Natúrpark 
turisztikai látványosságai néhány övezetre 
koncentrálódnak, amelyek önmagukban 
váltak turisztikai desztinációkká: Pádis-
fennsík, Szegyesd-völgye, Boga-völgye és 
Vértop üdülőfalu.   
  
A Bihari Hegyimentő Szolgálat oldala: 
www.salvamontbihor.ro/hun
Az Erdélyi-szigethegység Natúrpark oldala: 
www.parcapuseni.ro
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Pádis karsztfennsík
Pádisra hívunk, hogy fedezd fel a természet látványosságát. Itt a víz, a mészkő és 

az idő csodálatos szépségű, Európában egyedi, karszt alakzatokat alkotott.” 

A Pádis-fennsík a magyar-román határtól mindössze 120 km-re helyezkedik el. Ez nem 
csak a Szigethegység, hanem Erdély, Románia sőt Európa egyik legkülönlegesebb vidéke, 
mivel a karsztjelenségek valamennyi változata megtalálható itt. Szemtanúi lehetünk a víz 
és a mészkő sokezer éves harcának, amelynek során megszámlálhatatlan, csodálatos 
karsztforma jött létre. Barlangok, sziklaszorosok, szurdokvölgyek, vízesések, víznyelők 
és vízkeletek követik egymást egy viszonylag kis területen. Ezeket a látványosságokat 
több mint 20 kiépített túrautvonal köti össze, melyek legtöbbjét, Czárán Gyula még a XIX. 
század végén hozott létre illetve alakított ki. Az azóta eltelt több mint egy évszázad alatt 
a turista ösvények útvonala alig módosult.

A fennsík legismertebb látványosságai:

• Csodavár: Románia legpompásabb karsztrendszere, az ország legmagasabb 
barlangbejáratával (több mint 74 m);

• Az Aragyásza-barlang: az ország egyik leglenyűgözőbb alagút-barlangja; 
• Jégbarmangok: Eszkimó, Porcika-zsomboly és Bársza-katlan;
• Galbina-kőköz, Szamos-bazár: ritka szépségű és vadregényes szurdokvölgyek;
• Boga-kő, Galbina-kő, Mócok temploma - csodálatos panorámáju kilátópontok. 

Amennyiben felfedezné Pádis látható és rejtett csodáit, gyalogostúrára indulhat Czárán 
Gyula ösvényei nyomán a kiépített turisztikai útvonalakon. Kalandozva az illatos és élénk 
színekben káprázó erdei tisztásokon, a hűs és árnyékos erdőkben, vagy felfedezve a 
barlangok köré szőtt legendák és mesék titokzatos világát -  Pádis mindenki számára 
egyedi tapasztalatokat tartogat!   

www.padis.hu

“
“

Pádis a barlangok, víznyelők, karsztforrások és vízkeletek 
rejtélyes világa

A Galbina
-kőköz, 

Pádis leg
vadregén

yesebb 

szurdokv
ölgye.
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Vértop üdülofalu
       Vértop az egyik legideálisabb turisztikai célpont, mivel az ide látogatók 
az Erdélyi-szigethegység egyik legjobb infrastruktúrájának szolgáltatásaiban 
részesülhetnek. 

Vértop üdülőfalu a Bihar-hegységben található, 1150 méter 
magasságban, Bihar és Fehér megye határán. A Nagyváradtól mintegy 
100 km-re található üdülőfalut a DN75 jelzésű országúton lehet 
megközelíteni, mely az Aranyos folyóval egyetemben az Erdélyi-
szigethegység Natúrpark déli határát képezi. Innen, könnyed szerrel 
tovább utazhatunk Torockóra, Tordára vagy akár Gyulafehérvárra is. 

Azok, akik úgy döntenek, ellátogatnak Vértop üdülőfaluba, egyrészt a 
természet által kínált nyugalomban részesülhetnek, másrészt aktívan 
is kikapcsolódhatnak, extrém sportokat is kipróbálva. A turisták 
különböző szórakoztató tevékenységek közül választhatnak, mint: 
túrázás, hegyikerékpározás, síelés, via ferrata, hegymászás vagy 
barlangászat.

Az üdölőt főképp a síszezonban látogatják sokan, de a nyári 
időszakban is keresett desztináció, hisz olyan látványosságok vannak 
a közelében mint a Rozsda-szakadék, a Galbina-szurdokvölgye, a 
Vércsorogi-vízesés, az Aranyosfői-jégbarlang, a Bihar kapuja-barlang 
vagy a Nagy-Bihar csúcs, mely a maga 1849-m es magasságával a 
Szigethegység legmagasabb csúcsa.

A Zengőkő sípálya a fölé magasodó 1657 méteres hegycsúcsról kapta 
a nevét. 2010-ben építették ki és egy modern 4 személyes ülőlifttel 
rendelkezik, ráadásul esténként a pálya ki van világítva. A 260 
m-es szintkülömbségen egy 1300 m-es piros és egy 500 m-es fekete 
szakaszt alakítottak ki. 

A közvetlen közelében található az Aranyos sítelep, ahol összesen 
további 1400 m-nyi könnyű és közepes nehézségű pálya húzódik. A 
Vértop 1 (piros) pálya közel 1 km, míg a Vértop 2  (kék) pálya hossza 
430 m. Ezeket két tányéros lift szolgálja ki. 

Az üdülés időtartamától illetve jellegétől függetlenül, akár barátokkal 
vagy a családdal megy üdülni, Vértop üdülőfalu minden vendég 
ízlésének és elvárásának megfelel.

www.facebook.com/VartopApuseni

“

“
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Hegyi kerékpározás
A hegy szívébe 
vezető ösvények 
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Biharfüred
   Biharfüred - Románia egyik legrégebbi hegyi turista üdülője-, 

a Vigyázó-hegységben fekszik 1100 m-es magasságban, 
Nagyváradtól kevesebb mint 90 km-re. Románia legcsapadékosabb 
üdülőtelepe, melynek köszönhetően évente 4 hónapon át síelésre 
alkalmas hó fedi.

“  “
A síelés vagy egyéb téli sportok szerelmesei számára két sípálya 
és egy tubing pálya áll rendelkezésre. A könnyűnek számító 
Szarvas sípálya hozzávetőlegesen 600 m hosszú és 90 méteres 
szintkülönbséggel rendelkezik. A második pálya 170 méter hosszú 
és bébilift berendezéssel rendelkezik. A leginkább kalandvágyók 
megmászhatják az üdülőhely szomszédságában található fagyott 
vízeséseket melyek télen valódi jégkastélyokká változnak. 

Az itt lévő ionizált levegő nagyon jó hatással van a különböző 
idegrendszeri megbetegedésekre. A friss levegő és a környékbeli 
látványosságoknak köszönhetően, az üdülőtelep nyáron is sok 
látogatót vonz. A túrázók a környékbeli fenyvesek bejárása során 
számos vízesést fedezhetnek fel, melyek közül említésre méltóak az 
Ördögmalom,  a Jadolina, a Fátyol (Lája) és a Szerenád vízesések.  

16
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A túra útavonalakon hűs v
izű források 

csillapítják szomjunkat...

Szintén itt található, a Csodaforrás (a Jád folyó egyik 
forrása). A legenda szerint gyógyító hatású, és Románia 
egyik legtisztább forrásvize, melyet nem messze innen 
palackoznak is.

Azok a turisták, akik ellátogatnak Biharfüredre, a hegyi klíma 
és az ásványvizek tisztító sajátosságait élvezhetik, amelyek 
az üdülőhelyen kezelésként kerülnek felhasználásra. 

Biharfüredről indul az egyik fő jelzett turisztikai útvonal 
(piros sáv), mely észak - dél irányba szeli át az Erdélyi-
szigethegység Natúrparkot, összekötve Biharfüredet, 
Pádissal, Vétoppal és a Nagy Bihar csúccsal.     

www.stanadevale.ro

 Jégfalmászás
A festői tájakhoz vezető séták erősítik 
a testet és elkápráztatják a lelket
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KIRÁLYERDo – HEGYSÉG
  A Királyerdő a természet egyik valódi tündérkertje úgy a felszínen, 

mint a felszín alatt.  E vidék Románia első kiépített barlanghálózatával 
büszkélkedhet: Mézgedi-csepkőbarlang, Farcu-kristálybarlang, Nagy 
Magyar-barlang és Zichy-barlang.” 

A Királyerdő-hegység északon a Sebes-Körös illetve a Királyhágó, délen 
pedig a Fekete-Körös által átszelt Belényesi-medence között húzódik. 

A Király-hágótól egy kőhajításnyíra található a Sebes-Körös szurdokvölgye 
avagy a Révi-szoros, melyen a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal is áthalad. 
A vadregényes szurdokvölgy magas, hófehér sziklafalairól, barlangjairól 
és az itt található Révi vízesésről nevezetes. A szorosban lehetőségünk 
van falmászásra, vadvízi evezésre, túrázásra, via ferrata útvonal mászásra, 
vagy barlangászásra.  

A térséget a legszebben Herrmann Antal egyetemi tanár Erdély című 
honismerti lapban publikált írása mutatja be: “…Minden, ami szép és 
bájos, ami fenséges és elragadó, fel van itt halmozva, mint egy zsúfolt 
kincses boltban, melynek kirakata Rév és vidéke. Ide kell jönnie az 
idegennek, a turistának, hogy a tündérkertben gyönyörködjék – ha beteg, 
pihenjen – ha fáradt, éledjen – ha életunt, üdüljön és pezsdüljön – ha 
elernyedt. Az a turista, aki idejön, feltétlenül Révbe jut”.

“ “
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Kihívás és bátorság 

Vadvízi evezés a Sebes Körös bámulatos 

szurdokvölgyében, mely kőhajításnyira van 
a Királyhágótól...
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A környék egyéb látnivalói: a Misid völgye, 
a Nagy Magyar-barlang, a Szelek-barlangja 
(Románia leghosszabb barlangja, közel 50 
km), Bíró Lajos-barlang, Pokol-barlang.  

A Királyerdő déli lejtőin is számos 
látnivaló vár ránk. Az itt található több 
mint 100 barlang közül, kiemelkednek a 
Meziádi (Mézgedi) Czárán cseppkőbarlang 
és a Farcu kristálybarlang, melyek könnyen 
megközelíthetőek és évente több mint 
30.000 látogatót vonzanak. 

A környék legértékesebb épített öröksége 
a magyarremetei árpádkori református 
templom. Az itt feltárt XV. századi freskók, 
többek között három szenté avatott 
királyunkat is ábrázolják: Istvánt, Imre 
herceget és Lászlót.

www.padureacraiului.ro
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Legendákkal 
átszőtt tájak
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Érmellék & Berettyóvidék
Bihar megye északi részét a többségben magyarok lakta Érmellék és 

Berettyóvidék alkotja. A térségben főképp történelmi, kulturális és néprajzi 
eredetű látnivalókat találunk. A településnevek is árulkodóak, hisz itt 
található például Szentjobb, mely nevét az évszázadokon keresztül itt örzött 
Szent István ereklyéről kapta, illetve Szentimre, mely Imre hercegről lett 
elnevezve, ugyanis a herceg a környéken lelte halálát egy vadászat során. 
Elismert borvidék, ahol a többnyire vidéki környezetben nagy hangsúlyt 
fektetnek a régi hagyományok és értékek ápolására. A legkiterjedtebb 
szőlőskertek az érmelléken Bihardiószegen, Székelyhídon és Érmihályfalván, a 
Berettyóvidéken pedig Szentimrén és Szentjobbon vannak.

Templomok, kúriák, kastélyok, tájházak és ismert személyiségek szülőházát 
felsorakoztató vidék ez. Egyik érdekessége a Szalacson található hortobágyi 
9 lyuku híd „kistestvére” a 4 lyuku híd. A kizárólag magyarok lakta 
telepűlést az 1000 pince falujának is nevezik, mivel több a borospince mint 
a porta a faluban. A legrégebbi pincék 1803-ból származnak. Érsemjénben 
ellátogatva, megtekinthetjük a Kazinczy Ferenc, Fráter Lóránd és Csiha Kálmán 
emlékmúzeumot. Ha Ottományon keresztül vezet útja, megtekintheti a Komáromi 
kúriát (XVII. századi műemléképület), mely várja mindazon látogatóit, akik Bihar 
megye, és ezen belül az Érmellék természeti és kulturális értékeiről szeretnének 
többet megtudni. Amennyiben Érmihályfalvára, Gálospetribe vagy Szalacsra 
látogat, megtekintheti a néprajzi jellegű falumúzeumokat illetve tájházakat. 

Az Érmelléken Natúra 2000 típusu védett területeket is talál, melyek ritka növény- 
és madárfajok élőhelyeit őrzik és óvják.

www.partiumimuzeumok.ro,   www.salacea.ro

“

“

Ódon pincék és új borok

Borban az igazság...
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Bihari-mezoség
   A Bihar megye dél-nyugati részén 

elhelyezkedő Bihari-mezőség különböző 
turisztikai látványosságokat foglal 
magába, amelyek számtalan szórakozási 
lehetőségeket kínálnak. A múzeumok és 
nyilvános gyűjtemények, a kulturális és 
történelmi jelentőségű épületek illetve 
a védett területek látogatása mellett, 
sporttevékenységekre (szabadidős horgászat), 
aktív kikapcsolódásra és akár  gyógyüdülésre 
is alkalmas térség. 

“

“
A Bihari-mezőség legnépszerűbb turisztikai 
desztinációja Arany János szülővárosa 
Nagyszalonta. A hajdúváros nemrég ünnepelte 
várossá alakulásának 400. évforduláját, 
ugyanis 1606-ban Bocskai István erdélyi 
fejedelem városalapító levelett adományozott a 
településnek. 

Nagyszalonta Bihar megye dél-nyugati részén, 
Nagyváradtól és Gyulától egyaránt 40 km-re 
található. A város jelképe a Csonka-torony, 
mely a hajdani vár egyetlen épen maradt része 
és 1899 óta az Arany János emlékmúzeumnak 
ad otthont.
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Mivel épp idén ünneplik Arany születésének 
200. évfordulóját, a hajdúvárosban több 
kulturális eseményt is szentelnek az 
óriásköltő tiszteletére.

A város további híres szülöttei: Zilahy 
Lajos iró, publicista, Sinka István költő, 
Kulin György csillagász, illetve Kiss István 
Kossuth-díjas szobrász.

Nagyszalontától 3 km-re északra fekszik 
Madarász település, amely egyrészt 
termálvizeiről, másrészt helyi ételeiről 
híres.     

Nagyszalontától 25 km-re keletre, a Fekete 
Körös partján található Tenke-fürdő, mely 
helyi jellegű gyógyüdülőhely. Ha Tenkén 
jár, érdemes megnézni a helyi református 
templomot illetve a szomszédságában 
működő természettudományi múzeumot is. 

Közvetlenül az országhatár mellett 
található, a több mint 5000 hektár területen 
elterülő Cséffai Natúrpar. 

A védett területen, a Duna-deltához 
hasonlóan gazdag és változatos élővilág 
fedezhető fel. A park területén található 
a „Radványi erdő madárkolónia” mely 
természeti rezervátum. 

A Bihari-mezőség legrégebbi épített 
örökségei, a tamáshidai Árpád-kori 
műemlék templom romjai, amely a XIII. 
században, román stílusban épült, illetve a 
szintén XIII. századi műemléknek számító 
körösszegi öregtorony, mely egy középkori 
vár három védőtornyának egyike volt.

www.salonta.net

A tamáshidai árpád kori műemléknek nyílvánított 

templomrom (XIII. század).

Cséffai Natúrpark – egy kiválló megfigyelőhely, 
ahonnan feldefezhetjük a rendkívül gazdag 
madárvilágot.
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Félixfürdo
  Félixfürdő a legnagyobb és leghíresebb, 

állandó nyitva tartással rendelkező gyógyfürdőhely 
Romániában, mely nemzetközileg is elismert és 
népszerű. A festői táj által övezett Félixfürdő elsősorban 
termálvizei minősége miatt olyan népszerű, de nyugtató 
és kellemes bioklímája is jótékony hatással van az 
emberi szervezetre.

“  

“
Félixfürdő mintegy 9 km-re fekszik Nagyváradtól. Az itt található termálvizek egyediek 
a világon, és már a Római Birodalom idején ismertek voltak. A fürdőhelyen található 
kezelési és wellness központokban a természetes gyógyító tényezőket a modern 
gyógyászati kezelésekkel együttesen használják. 

Félixfürdő számos szórakozási lehetőséget is biztosít: fürdés és kikapcsolódás a 
medencékben és napozóhelyeken, szórakozás az aquaparkokban, séta az üdülőhely 
melletti erdőben, lovaglás, siklóernyőzés a közeli Somló-dombon, stb. Ezek által 
Félixfürdő lényegében egy összetett kínálatú modern üdülőhely, amely megpróbál minden 
ízlésnek eleget tenni. Itt található az egyetlen öt csillagos gyógyfürdőhely Romániában.

Félixfürdő, a közvetlen közelségében található Püspökfürdővel együtt, több mint 7.000 
szálláshellyel rendelkezik. Félixen a kettőtöl az öt csillagos szállodákig minden igényt 
kielégitő szolgáltatásokban lehet részünk, ahol a számos kültéri medence és strand mellett 
két beltéri élményfürdő is működik (Aqua Park President és Lotus Therm Felixarium).

B I H A R  –  M E S É S  É L M É N Y E K
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A tökéletes vakáció hoz
závalói: wellness, 

szórakozás és kikapcsolódás. 

gyógyfürdős ke
zelések szórakozás és 

kikapcsolódás      Spa & Wellness
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Béli-hegység
        Mesés tájat tár a látogatók elé: tölgy- és bükkerdők, virágokkal 
teli erdei tisztások, lágy folyók, látványos karszt domborzat.

A Béli-hegység Bihar megye déli részén helyezkedik el (Szártető 1112m). 
Legjelentősebb természeti látványossága a vaskoh-szohodoli víznyelő üreg, az 
úgynevezett Kimpanyaszka-barlang, amely csak speciális felszereléssel látogatható. 
A Vaskohaszód falut átszelő vízfolyam 20 méteres magasságban lévő nyíláson hatol 
be a barlangba, ezáltal lenyűgöző, mintegy 40 méter magas vízesést alakít ki.

A hegyek tövében a falusi élet a hagyományok és szokások szépségének örvend, 
de az idősek által átadott mesterségek szépségének is, mint: fazekasság, mészkő 
feldolgozás, fafaragás, a Belényesi-medencére jellemző gyöngyfüzérek és szőttesek 
készítése.

Várasfenes település két jelentősebb turisztikai látványossággal büszkélkedhet. A 
falu melletti egyik magaslaton található a XIII. században épült Bélavára, melynek 
ma már csak romjai láthatóak, mivel a Rákóczi -szabadságharc után 1711-ben az 
osztrákok lerombolták.

Várasfenes központjában egy autentikus tájházat alakítottak ki melyet szinte minden 
ide érkező turista meglátogat. 

Köröstárkány érdekessége, hogy a Fekete Körös menti települések közül a 
legmagyarabb, hisz lakosságának 98%-a magyar anyanyelvű.

Egy napi gyalogtúra után a turisták a helyi emberek által elkészített hagyományos 
bio készítményeket kóstolhatják meg mint például burgonyás, túrós és káposztás 
péksütemények, toroskáposzta, amely mellől nem hiányozhat a házi szilvapálinka.

www.varasfenes.ro

“

“

B I H A R  –  M E S É S  É L M É N Y E K
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Réz-hegység
    A Réz-hegység fő turisztikai látványosságai a következők: az 

élesdloki és körösgégényi fatemplomok, Ember-tető, Gyepes-völgy, Virág-
réti Zichy fatemplom és vadászkastély, Sólyomkőpestes falu fatemploma, 
Sólyomkővár romjai. 
“  “

A hegység legmagasabb pontja a Nagy-Magura 
csúcs (918 m). A Szilágy megyéből Bihar megye 
felé ereszkedő hegyoldalt gyakorlott kerékpározók 
használják teljesítménytúrákon a nem régiben 
felújított 1H országúton. 

Sólyomkővár Sólyomkőpestes településen mellett 
található 5 km távolságra Élesd városától, a 
Réz-hegység egyik sűrű erdővel benőtt meredek 
szikláján. Első írásos említése 1306-ból származik. 

Ugyanitt található a tinódi Szent Demeter templom, 
műemléképület, amely Constantin Șerban 
Cantacuzino utalkodó által lett építve 1659-
ben. Az oklevelek szerint az első olyan templom 
Bihar megyében, amely világi román építészettel 
rendelkezik.

A Réz-hegység nyugati hegyoldalán található 
Feketeerdő település, melynek körzetében pedig 
az Almaszegi kolostor, az itt található vízesést és 
ásványvíz forrást gyakran látogatják a turisták.

A fényképezés szerelmeseit vonzzák a különböző 
növényekból, virágokból, cserjékből és fákból 
álló hegyi növényvilág által kínált színes 
forgatagok. A Bihar megyei Réz-hegység azoknak 
a színeknek köszönheti a nevét, amelyeket 
ősszel magára ölt, amikor a réz gyönyörű 
árnyalataiban pompázik.
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HOGYAN JUTHAT EL BIHAR MEGYÉBE?
   Bihar megye illetve Partium legnagyobb városa Nagyvárad, a régi 

európai kereskedelmi útvonalak kereszteződésében fekszik, alíg 12 km-
re a román-magyar határtól, így Magyarország felől nagyon könnyen 
megközelíthető. 
“  “

Közúti közlekedés

Nagyvárad és ez által Bihar megye jelentős 
országos és európai közlekedési útvonalak 
kereszteződésében fekszik. A kelet-nyugati 
irányú „artériája” az E60 nemzetközi út, 
amely nem csak Béccsel Budapesttel, de 
Kolozsvárral, Brassóval és Bukaresttel is 
összeköti a várost. Észak-déli irányban az 
E671-es út Nagybánya, Szatmárnémeti, Arad 
és Temesvár felé teremt összeköttetést. 
Az E79 nemzetközi út révén Nagyvárad 
Miskolcról, Debrecenből illetve Déva felől is 
könnyen elérhető. A megyei utas-szállítás 
biztosítja a fő bihari célállomásokhoz való 
hozzáférést (www.bihortransport.ro/hu).

Bihar megyében az legtöbbet használt 
Ártánd-Bors határátkelőn kívül, további 2 
állandó (Nyírábrány-Érmihályfalva, Méhkerék 
Nagyszalonta) illetve 4 ideiglenes határátkelő 
működik.  

Szeretne hozzánk ellátogatni?

Közelebb vagyunk, mint gondolná!

  Budapest – Nagyvárad 250 Km
  Debrecen – Nagyvárad 75 Km
  Pécs – Nagyvárad 400 Km
  Szeged – Nagyvárad 180 Km
  Miskolc – Nagyvárad 190 Km

  Nagyvárad – Pádis fennsík 105 km
  Nagyvárad – Révi-szoros 55 km
  Nagyvárad – Vértop 110 km
  Nagyvárad – Biharfüred 90 km 
  Nagyvárad – Nagyszalonta 40 km
  Nagyvárad – Érmihályfalva 66 km

Vasúti közlekedés
Nagyvárad jelentős vasúti csomópont, amely a 
biharpüspöki vasúti határátkelő segítségével 
teremt kapcsolatot az európai országokkal. A 
nagyváradi központi vasútállomásról Románia 
valamennyi nagy városába (Konstanca, 
Bukarest, Brassó, Kolozsvár, Temesvár stb.) 
indulnak vonatok, de megközelíthető Közép- 
és Nyugat-Európa is. Budapesttel például napi 
3 közvetlen járat köti össze.

www.infofer.ro

B I H A R  –  M E S É S  É L M É N Y E K
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Légi közlekedés 

A Nagyváradi Nemzetközi repülőtér folyamatosan bővülő 
belföldi és nemzetközi desztinációi illetve járatai által, egy 
nagyon fontos pillére lett a Bihar megyei be- és kiutazó 
turizmus számára. A reptér egyik fő előnye, hogy közel van a 
városhoz, mindössze 6 km-re fekszik a városközponttól, ezért 
taxival vagy tömegközlekedéssel is könnyen, és viszonylag 
olcsón elérhető.

A Nagyváradi Helyi Közszállítási Vállalat (OTL) közvetlen 
buszjáratot biztosít (28-as vonal), amely összekapcsolja a 
várost és a repülőteret. A buszjárat menetrendje össze van 
hangolva a repülőtérről fel- és leszálló gépek menetrendjével, 
mely megtalálható a reptér és az OTL honlapján is.

www.otl.ro

www.aeroportoradea.ro
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BIHAR MEGYEI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT

A Bihar Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment (AMD) 
célja Bihar megye turisztikai, természeti és emberi értékének 
kihangsúlyozása. Az ügynökség folyamatos tevékenységének 
központjában az integrált turisztikai ajánlatok létrehozása, a 
turisztikai szektor fejlesztésére irányuló projektek és stratégiák 
megvalósítása, a turisztikai szolgáltatások hatékonnyá tétele, 
illetve a turisták és a turizmus területén működő egyének közötti 
párbeszéd javítása áll.     

 Nagyváradi Egyetem ( www.uoradea.ro )

 Bihar Megyei Hegyi Mentőszolgálat - Salvaspeo Bihor 
 ( www.salvamontbihor.ro )

Partnerek

ORSZÁGOS TURISZTIKAI TÁJÉKOZTATÁSI ÉS NÉPSZERŰSÍTŐ KÖZPONT - BIHAR MEGYE

A Bihar Megyei Országos Turisztikai Tájékoztatási és 
Népszerűsítő Központ (CNIPT) a természeti örökség, a kulturális 
örökség szépségét és gazdagságát, illetve a régió néprajzi 
változatosságát népszerűsíti és értékesíti. A 2014. március 31-i 
hivatalos megnyitástól egészen a jelen időpontig, a CNIPT több 
mint 10.000, a világ számos részéről érkező turistának mutatta 
be Nagyvárad és Bihar megye turisztikai látványosságait. 

www.travelbihor.ro; facebook.com/CNIPTBihorwww.amdbihor.ro; facebook.com/BihorTurism

Mihaela Ungureanu, Gabriel Bonaciu, Bántó Norbert (szerkesztő)

Andrei Posmoșanu, Ovidiu D. Pop, Călin Leucuța, Florin Măduța, 
Mircea Petrescu, Adrian Varga, Mihaela Ungureanu, Gabriel 
Bonaciu, Visit Oradea, Nagy Iván
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