
DEBRECEN TURISZTIKAI BEMUTATÁSA 

 

Debrecen Magyarország második legnagyobb városa. Budapesttől keletre, a román határ közelében fekszik. 

Nemzetközi repülőterének köszönhetően több európai nagyvárosból elérhető menetrend szerint közlekedő légi 

járattal, Budapestről és az ország nagyvárosaiból autóúton és vasúton is könnyen megközelíthető. 

 

Debrecen Kelet-Magyarország minden szempontból látványosan fejlődő központja, turisztikai téren is egyre 

népszerűbb úti cél mind a hazai, mind a nemzetközi utazóközönség körében. Debrecent napjainkban látványos fejlődés 

jellemzi. Az elmúlt években megújult a város számos középülete, mint a Református Nagytemplom és a Déri Múzeum, 

több szabadidős és sportintézménye, mint a Nagyerdei Stadion és a Nagyerdei Víztorony, köztere és sétálóutcája, mint 

a Dósa nádor tér és a Nagyerdei park, folyamatosan zajlanak az infrastrukturális fejlesztések és beruházások, mint 

például a strandfürdő teljes megújulása, a kerékpárúthálózat bővülése és a szállodafejlesztések, egyre több 

nemzetközi nagyvállalat nyit gyárat és irodát a városban, mint például a Krones, a Continental és a BMW, folyamatosan 

bővül a nemzetközi repülőtérről elérhető járatok, valamint a városba látogató vendégek és vendégéjszakák száma.  

 

Debrecent több mint 600 éves történelme során mindig is a megújulás jellemezte, nem véletlenül vált a hamvaiból 

újjáéledő főnixmadár a város egyik jelképévé. Egyszerű mezővárosból a helyi lakosok szorgalmának és ügyességének 

köszönhetően szabad királyi várossá és a keleti országrész központjává vált, legyőzött számos járványt, tűzvészt és 

háborús pusztítást, és mai napig dinamikus fejlődés jellemzi. Több alkalommal is sorsfordító történelmi események 

színhelye volt, két alkalommal pedig az ország fővárosának szerepét is betöltötte: első ízben 1849-ben a magyar 

forradalom és szabadságharc idején, másodjára 1944-ben, a II. világháború végén. Földrajzi elhelyezkedése, történelmi 

múltja és gazdag kulturális öröksége révén mai napig az ország egyik legfontosabb vidéki városa, mely a hazai turisztikai 

desztinációk között is egyre előkelőbb helyet foglal el. 

 

   
A Református Nagytemplom és a Kossuth tér 

 

Debrecen mint regionális központ 

 

Debrecen Magyarország egyik legkiemelkedőbb gazdasági potenciállal rendelkező városa, melynek alapját a város 

többévszázados kereskedelmi és oktatási múltja jelenti. A város a honfoglalás után bő egy évszázaddal kereskedelmi 

útvonalak mentén jött létre, gazdaságát a kezdetektől fogva a kereskedelem, a vásárok, a kézműves és mezőgazdasági 

tevékenységek (főként állattartás) alapozták meg. Napjainkban a város gazdaságának alapját leginkább a 

gyógyszerészet, az információs technológia és az autóipar területén működő hazai és nemzetközi nagyvállalatok, 

valamint a kutatás és innováció terén előkelő helyet betöltő Debrecen Egyetem adják. 

 



Az oktatás a 16. századtól fontos szerepet játszik a város életében. Az 1538-ban alapított Debreceni Református 

Kollégium, ami az ország legrégebbi, megszakítások nélkül működő oktatási intézménye, majd az 1912-ben alapított 

egyetem a mai napig fontos szerepet tölt be a város életében. A 14 karral, 30 ezres hallgatói bázissal, köztük több mint 

6 ezer külföldi hallgatóval rendelkező Debreceni Egyetem Magyarország öt kutatóegyetemének egyike. Debrecen 

kozmopolita hangulatát a külföldi diákok és az egyetem szerteágazó nemzetközi kapcsolatai mellett a városban 

működő multinacionális cégeknek köszönheti, mint a National Instruments, a TEVA, a British Telecom, a T-Systems 

International, a Krones, a Continental és a BMW, akik a képzett helyi munkaerő mellett az országhatáron túli külföldi 

munkavállalókat is a városba csábítják. 

 

A gazdaság és az oktatás mellett vallási szempontból is központi szerepet tölt be Debrecen az ország életében. A mai 

napig sokan nevezik „kálvinista Rómának” a hazai reformációban betöltött szerepénél fogva, ám a református egyház 

mellett más keresztény és nem keresztény felekezetek is jelen vannak a városban. A magát vallásosnak tartó helyi 

lakosság fele továbbra is református hitű, de nagy számban jelen vannak a városban a római és a görögkatolikusok, a 

baptisták és a zsidók is. A különféle egyházi felekezetek békésen, jól megférnek egymás mellett, nem véletlenül 

emlegetik Debrecent úgy, mint spirituális központot. A város református és római katolikus püspöki székhely, 

görögkatolikus érsekség, és itt található Magyarország legnagyobb vidéki zsidó közössége is. 

 

Debrecent méltán nevezik „kulturális fővárosnak”, a város kulturális élete ugyanis nagyon sokszínű. Szinte egész 

évben egymást érik a fesztiválok és kulturális események, melyek közül több nemzetközi hírnevet is szerzett, mint 

például a Debreceni Virágkarnevál, a Campus Fesztivál, a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny vagy a Debreceni Bor- 

és Jazznapok. Sokféle lehetőség van a szórakozásra, kikapcsolódásra a fesztiválokon túl is: komolyzenei hangversenyek, 

könnyűzenei koncertek, színház és bábszínház, szakmai és művészeti kiállítások, gasztronómiai és sportprogramok 

sokasága kínál kellemes időtöltést egész évben.  

 

A kultúra mellett Debrecen sportélete is rendkívül gazdag és szerteágazó. A futballtól kezdve a kézilabdán át az úszásig 

számos sportág amatőr és profi sportolói edzhetnek a város modern sportlétesítményeiben. Az elmúlt évtizedekben a 

városban több mint 40 nemzetközi versenyen mérkőztek meg a világ legjobbjai és évente közel 3 ezer külföldi sportoló 

készül fel debreceni edzőtáborokban, melyekhez a város modern sportlétesítményei, mint a sportuszoda, az atlétikai 

központ, a jégcsarnok vagy a futball akadémia biztosítják a tökéletes helyszínt. 

 

Debrecen fejlett tömegközlekedéssel rendelkezik, számos autóbusz-, villamos- és trolibuszjárat közlekedik a 

városban. 2014-ben új villamos-vonallal gazdagodott a város, folyamatosan bővül a városi kerékpárút-hálózata, és a 

közeljövőben további közlekedési és infrastrukturális beruházások, fejlesztések várhatók, mint például a nemzetközi 

repülőtér fejlesztése és az intermodális központ építése. 

 

    
A debreceni belváros 



Debrecen fejlesztési terve, az Új Főnix Terv célja, hogy Debrecen 2030-ra egy 240-250 ezer fős, európai mércével is 

mérhető, nagyon versenyképes, élhető nagyváros legyen, ahol jó élni, amit érdemes meglátogatni. 

 

Debrecen turizmusa 

 

Debrecen és környéke az ország egyik jelentős turisztikai desztinációja, mely az elmúlt években a nemzetközi turisztikai 

térképre is felkerült. Idegenforgalmi vonzerejét történelmi múltjának, vallási hagyományainak, épített örökségének, 

természeti és kulturális értékeinek köszönheti. A jól ismert látnivalók és attrakciók mellett, mint a Református 

Nagytemplom, az egyetem, a Nagyerdő és a virágkarnevál, az elmúlt években jelentősen bővült és egyre láthatóbbá 

vált a város turisztikai termék- és szolgáltatáskínálata. A turistákat izgalmas múzeumok, mint a Déri Múzeum, a 

Debreceni Református Kollégium Múzeuma vagy a Szabó Magda Emlékház, látványos attrakciók, mint a Ködszínház 

vagy a Nagyerdei Víztorony, családbarát szabadidős és kulturális intézmények, mint a Debreceni Állatkert és 

Vidámpark, az Agóra Tudományos Élményközpont, a Zsuzsi Erdei Vasút vagy a Kerekerdő Élménypark, sport és 

rekreációs létesítmények, mint a Nagyerdei Stadion, a Debreceni Sportuszoda vagy az Aquaticum Strand várja. 

Mindezeken túl gyönyörű századfordulós épületek, hangulatos belvárosi parkok, terek, rekreációs lehetőségek sorát 

kínáló zöldövezet, minden igényt kielégítő szállás- és vendéglátóhelyek, nem utolsó sorban minőségi és tartalmas 

szórakozást nyújtó kulturális események és fesztiválok kínálnak további élményeket. 

 

A látnivalók és programlehetőségek sorához sokszínű szálláshelykínálat társul. Itt található Európa egyetlen huszár 

szállodája, de van a városban szélmalomból átalakított hotel, egy régi postaállomás helyén nyitott butikhotel, 

négycsillagos üzleti szálloda, wellness és sport hotel, ötcsillagos luxus szálloda, valamint számos családias panzió, 

vendégház és kemping. 

 

Debrecen mint Kelet-Magyarország régióközpontja könnyen, gyorsan elérhető közúton, vasúton, és Európa több 

nagyvárosából Londontól Münchenen át Milánóig menetrend szerint közlekedő közvetlen légi járattal is. A belvárostól 

hét kilométerre található Debrecen Airport Kelet-Magyarország legfontosabb és egyben legnagyobb forgalmú 

repülőtere, Magyarországon a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér után a második legforgalmasabb. A 

debreceni repülőtér a 2000-es években jelentős fejlődésen ment keresztül, járatszámában és utasforgalmában 

egyaránt látványos növekedést generált. A 2000-es évek elején mért alig tízezres utasforgalom 2019 végére évi 600 

ezerre hízott és ez a szám folyamatosan emelkedik. A menetrend szerint közlekedő légi járatok mellett a nyári 

szezonban számos charter járat is indul a reptérről, melyek zömmel mediterrán úticélokra repülnek. A repülőtér, a 

környező infrastruktúra fejlesztése, valamint a légi járatok számának folyamatos növekedése kedvező hatással van 

Debrecen turizmusára: dinamikusan nő a külföldi vendégek és vendégéjszakák száma. 

 

Debrecen vendégforgalmi adatait tekintve 70 % a belföldi és 30 % a külföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák 

aránya. A külföldi turisták elsősorban Romániából, Németországból, Lengyelországból, Szlovákiából és az Egyesült 

Királyságból érkeznek, de dinamikusan nő az Izraelből és Oroszországból érkező vendégforgalom is. 

 

Debrecen főbb turisztikai termékei 

 

Városlátogatás 

 

Debrecen földrajzi elhelyezkedése, történelmi múltja és kulturális öröksége révén méltán vált Magyarország egyik 

kedvelt és népszerű úticéljává. A városlátogatás során érdemes egy sétát tenni a történelmi belvárosban, ahol a város 

ikonikus látnivalói találhatók, mint a Református Nagytemplom, a Református Kollégium és a Déri Múzeum, vagy 

barangolni egyet a hangulatos óvárosi utcákon, a zsidó negyedben vagy a főutca impozáns „palotái” között. A 

látványról a színes belvárosi épületek, valamint a szökőkutas, virágos terek és parkok gondoskodnak. Menetközben 

hagyományos és újhullámos éttermek, street food bárok, hangulatos kávézók, cukrászdák kínálnak egyedi kulináris 

élményeket, ahol a helyi, tájjellegű specialitásokon túl a nemzetközi konyha jellegzetes ételei, italai is elérhetők.  



 

Debrecen az a hely, ahol a nagyvárosi szolgáltatások mellett elérhető közelségben található a természet csendje. A 

történelmi belvárostól karnyújtásnyira található az ország első természetvédelmi területe, a Nagyerdő, ahol a 

csodálatos természeti környezet mellett számos rekreációs lehetőség várja a turistákat. A Nagyerdei park területén 

található többek között a szabadtéri színpad, az állatkert és vidámpark, a termál-, élmény- és strandfürdő, a stadion, 

az egyetem, valamint számos sportlétesítmény, játszótér és tanösvény. Egyik ikonikus épülete a 2014-ben teljes 

megújuláson átesett Nagyerdei Víztorony és a 2020 nyarán megnyitott modern Aquaticum Strandfürdő.  

 

A virágokkal és szökőkutakkal díszített hangulatos belvárosi parkok, terek és a védett természeti értékekben gazdag 

Nagyerdő mellett a várost körbeölelő Erdőspuszták és a félórányi autóútra található Hortobágyi Nemzeti Park egyedi 

természeti értékei, kirándulóhelyei gondoskodnak további természetközeli élményekről és tartalmas kikapcsolódásról.  

 

    
A Déri Múzeum és a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára 

 

Események, fesztiválok 

 

Debrecenben egész évben színes programok várják a látogatókat, melyek között egyaránt megtalálhatók a szabadtéri 

gasztronómiai fesztiválok, mint a Debrecziner Gourmet Fesztivál vagy a Debreceni Bor- és Jazznapok, a hagyományőrző 

rendezvények, mint a Nemzetközi Betlehemes Találkozó vagy a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny és Folklór 

Találkozó, és a fiatalok kedvencének számító Campus Fesztivál.  

 

Debrecen legnagyobb és az ország egyik legismertebb rendezvénye a már több mint százéves múltra visszatekintő 

Debreceni Virágkarnevál. A több napon át tartó, izgalmas programokat kínáló karneváli hét augusztus 15-én veszi 

kezdetét a zene, a tánc és a virágok jegyében. Csúcspontját augusztus 20-án éri el, amikor látványos virágkocsik, 

valamint hazai és külföldi tánccsoportok felvonulása, esti karneváli show műsor, látványos tűzijáték és óriási utcabál 

kínál feledhetetlen élményt.  

 

Debrecen kulturális életében a rendezvények, fesztiválok mellett meghatározó szerepet játszanak a város kulturális 

intézményei, mint a több mint 150 éves Csokonai Nemzeti Színház, a több mint 90 éves, nemzetközi szinten is elismert 

Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus Debrecen, a Vojtina Bábszínház, a Nagyerdei Szabadtéri Színpad, a több 

mint 100 éves Apolló mozi, a kortárs és modern művészeteknek otthont adó MODEM, valamint a számos színházi, 

komoly- és könnyűzenei rendezvénynek, képzőművészeti kiállításnak otthont adó Kölcsey Központ. Ezek mellett 

városrészi közösségi házak, kortárs galériák, zenei klubok nyújtanak további kikapcsolódási lehetőséget a 

kultúrakedvelő közönségnek egész évben.  

 

Debrecen nagyrendezvényei: 

 

- Debreceni Farsangnyitó Dalidó – január 

- Debreceni Maskarádé – február 

- Debreceni Tavaszi Fesztivál és Debreceni Tavaszi 

Tárlat – március-április 

- DESZKA Fesztivál – Kortárs Magyar Dráma Fesztivál – 

március 

- Mangalica Napok – április 

- Debreceni Költészeti Fesztivál – április 



- Tavaszi Országos Kirakodóvásár – május 

- Debrecen Drive – május 

- Debreceni Pulykanapok – június 

- Ünnepi Könyvhét – június 

- Múzeumok Éjszakája – június 

- Debrecziner Gourmet Fesztivál – június 

- Nagyerdei Szabadtéri Színpad előadásai – május-

szeptember 

- Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája – 

július 

- Campus Fesztivál – július 

- Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny és 

Folklórfesztivál – július (kétévente) 

- Debreceni Katonazenekari Fesztivál – július 

(kétévente) 

- Debreceni Bor- és Jazznapok – augusztus 

- Debreceni Virágkarnevál – augusztus 

- Farmer-Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakkiállítás és Vásár – augusztus 

- Debreczeni Zamat Fesztivál – szeptember 

- MagdaFeszt – október 

- Őszi Mihály-napi Országos Kirakodóvásár – október 

- Debreceni Őszi Fesztivál – október-november 

- Debreceni Irodalmi Napok – november 

- Márton-napi Libalakoma – november 

- Nemzetközi Betlehemes Találkozó – december 

- Debreceni Advent – december 

- Boldog Új Évet Debrecen! – december 

 

Gyógyászat, wellness 

 

A debreceni fürdőkultúra kétszáz éves múltra tekint vissza. A mai fürdőkomplexum elődje az 1826-ban nyitott 

fürdőház (a mai Régi Vigadó helyén), melynek szolgáltatásai bő egy évszázaddal később a Nagyerdőn feltörő 

termálvíznek köszönhetően tovább bővültek. Pávai Vajna Ferenc geológus olaj után kezdett kutatni a térségben, olaj 

helyett azonban 65˚C-os, ásványi anyagokban gazdag termálvizet talált 1932-ben, ami újabb lendületet adott a 

fürdőfejlesztésnek. Ma a Nagyerdőn található fürdőközpont és környezete minősített gyógyhelyként várja a 

gyógyulni, regenerálódni vágyó vendégeket. A főként reumatológiai és mozgásszervi bántalmak kezelésére alkalmas 

gyógyvíz a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának szolgáltatásaival kiegészülve az országban egyedülálló módon 

teljes egészségügyi hátteret biztosít a gyógyulás vagy regenerálódás céljából érkező vendégek számára. 

 

    
A Termálfürdő 

 

Az elmúlt kétszáz év során a debreceni fürdőkultúra látványos fejlődésen ment keresztül. A Nagyerdő csodálatos 

természeti környezetében található Aquaticum SPA fürdőközpont a gyógyászati részleg és a szakorvosi szolgáltatások 

mellett széleskörű wellness és fürdőszolgáltatásokkal várja a vendégeket. Található itt mediterrán élményfürdő, fedett 

és szabadtéri medencékkel rendelkező termálfürdő, szaunaközpont, wellness-sziget, valamint modern strandfürdő. A 

kényelmet és a kikapcsolódást az egész évben nyitva tartó fürdőkomplexum közepén található négycsillagos wellness 

szálloda, valamint a fürdőt körülvevő rekreációs övezet garantálja.  

 



Gasztronómia 

 

Debrecen és a Hajdúság gasztronómiája országszerte ismertek. Elég csak az olyan ismert gasztronómiai termékekre 

gondolni, mint a debreceni páros kolbász, a debreceni mézeskalács, vagy az ikonikus magyar étel, a gulyás. 

Gasztronómiai hagyományait a mai napig őrzi és ápolja a város, számos fesztivál épül a helyi jellegzetességekre, mint 

például a Mangalica Fesztivál, a Pulykanapok, a Debrecziner Gourmet Fesztivál, a Bor- és Jazznapok, vagy a Debreczeni 

Zamat Fesztivál. A helyi specialitásokat természetesen a hagyományos és újhullámos éttermek kínálatában is 

megtalálhatjuk, ahol a mai napig népszerű a vendégek körében az alföldi szürkemarha gulyás, a savanyított 

káposztából készített töltött káposzta vagy a hortobágyi halpaprikás. A hagyományos ételek mellett a város 

vendéglátóhelyeinek kínálatában természetesen más nemzetek ételei is megtalálhatóak, köztük kínai, japán, olasz, 

francia, indiai és mexikói. 

 

Debrecen azon különleges városok egyike, melyek nevéhez étel is párosul. Az évszázados hagyományokra épülő 

debreceni páros kolbász 2015 óta Hungarikum. Bár a világon sok helyen, leginkább a német nyelvterületeken ismert 

a „Debrecziner”, a hagyományos receptúra alapján készülő kolbász csak Debrecenben kapható. Mellette érdemes 

helyben megkóstolni a debreceni mézeskalácsot és a hajdúsági töltött káposztát, vagy a környék jellegzetes  

pásztorételeit, mint a szürkemarha gulyás és a slambuc. 

 

A fesztiválok mellett a minőségi gasztronómiát zászlajukra tűző éttermek, trendi street food bárok, meghitt cukrászdák 

és újhullámos kávézók, professzionális főzőiskola, valamint helyi kézműves termékeket kínáló üzletek, termelői piacok 

nyújtanak további élményeket a gasztronómia szerelmeseinek. 

 

MICE 

 

Debrecen tökéletes helyszín üzleti és szakmai összejövetelek, rendezvények lebonyolítására. Magyarország 

legnagyobb vidéki konferenciaközpontja, a történelmi belváros szívében található modern Kölcsey Központ, a város 

minőségi szálláshelyei és az egyedi kísérőprogramok sokasága ideális feltételeket biztosítanak szakmai rendezvények 

lebonyolítására a néhány fős tréningektől a több ezer fős nemzetközi konferenciákig. A Kölcsey Központ és a vele egy 

épületkomplexumban található négycsillagos Lycium Hotel minden évben több száz szakmai rendezvénynek ad 

otthont. A rendezvények típusát tekintve a legtöbb konferenciát orvosi témában rendezik, melyet a gyógyszeripari, 

informatikai, valamint tudományos témát felölelő konferenciák követik. 

 

Sport 

 

Debrecen sportélete rendkívül gazdag és szerteágazó, nem véletlenül népszerű helyszín hazai és nemzetközi 

sportesemények szervezői körében. Az elmúlt 15 évben közel 40 nemzetközi sportversenynek volt helyszíne a város. 

Itt rendezték többek között az Öttusa Európa-bajnokságot, a Rövidpályás Gyorskorcsolya Világbajnokságot, a Ritmikus 

Gimnasztika Világkupát és a Női Kézilabda Európa-bajnokságot. Évente közel 3 ezer külföldi sportoló készül fel 

debreceni edzőtáborokban, melyekhez a város modern sportlétesítményei, köztük Magyarország egyik 

legkorszerűbb arénája, a 2014-ben átadott, 20 000 férőhelyes Nagyerdei Stadion és az IAAF Elit Edzőközpont 

megtisztelő címet is magáénak tudó sportkomplexum egységei biztosítják a tökéletes helyszínt. A város 

sportlétesítményei számos felnőtt- és utánpótlás országos bajnokságnak (többek között úszás, triatlon, aquatlon, 

atlétika, kézilabda, kosárlabda, tollaslabda sportágban), konferenciának és edzőtábornak is otthont adnak. A profi 

sportolók mellett bárki élvezheti a sportolás örömét a szabadtéri kondiparkokban és a sportkomplexum egyéb 

létesítményeit, pályáit használva. 

 

 

 

 



Kirándulási lehetőségek 

 

A debreceni városlátogatás után számos lehetőség nyílik a környék természeti és kulturális értékeinek felfedezésére. 

Egynapos csillagtúrák keretében érdemes ellátogatni Hajdú-Bihar megye kevésbé ismert, ám annál érdekesebb 

kistelepüléseire, falvaiba, valamint az Európa szerte ismert és népszerű fürdővárosba, Hajdúszoboszlóra és az UNESCO 

világörökség részét képező Hortobágyra, de izgalmas kalandokat ígér a közeli Tisza-tavi régió is. 

 

Hajdú-Bihar megye települései egyedi és értékes látnivalókat kínálnak a turisták számára: területükön több mint 

kétszáz országosan védett műemlék található. Helyi hagyományokat, értékeket őrző és ápoló különleges múzeumok 

és tájházak, gyönyörű kastélyok és templomok, egyedi természetvédelmi területek, takaros porták és vendégszerető 

emberek, nem utolsó sorban a hajdúsági gasztronómia jellegzetességeit kínáló falusi vendéglátóhelyek várják itt a 

látogatókat. 

 

A Debrecentől félórányi autóútra található Hortobágy kihagyhatatlan élmény. A végtelennek tűnő hortobágyi rónaság 

Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű füves pusztasága, melynek egyedülálló növény- és állatvilágát, évezredes tudást 

őrző pásztorhagyományait számos program keretében lehet megismerni gyalog, lovaskocsin, szafari dzsipen, keskeny 

nyomtávú kisvonaton, kerékpáron vagy akár lóháton. Hortobágy a legeltető állattartás és a pásztorélet 

hagyományainak megőrzéséért 1999 óta az UNESCO világörökség része.  

 

     
Hortobágyi pásztorok, pusztaötös 

 

A Debrecentől egyórányi autóútra található Tisza-tavi régió vadvízi élővilágáról és aktív kikapcsolódási lehetőségeiről 

ismert. Előszeretettel látogatják a strandolás, a horgászat és a kerékpározás szerelmesei, akik akár körbe is tekerhetik 

a tavat. A térség egyedülálló madárrezervátumát és természeti értékeit kalandos csónakázás keretében vagy tematikus 

tanösvényeken lehet felfedezni, de lehetőség van kenuval, vitorlással vagy sétahajóval is bebarangolni a tavat. A Tisza-

tó fővárosának is nevezett Tiszafüred kulturális rendezvényeivel, népi mesterségeket bemutató műhelyeivel, 

gasztronómiai fesztiváljaival a környék egyik legkedveltebb városa. A Tisza-tavi Ökocentrum Poroszlón a régió egyik 

legnépszerűbb attrakciója, ahol többek között Európa legnagyobb édesvízi akváriumát csodálhatják meg a látogatók. 

 

     
Tisza-tó 


