Noszvaj, séta a faluban
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Noszvaji látnivalók kényelmes sétára fûzve
A Bükkalja festõi fekvésû, barátságos települése, Noszvaj elsõsorban kastélyáról nevezetes, a
hangulatos faluban természetesen a kastélyon túl is van élet és látnivaló. Falusétánk láncra fûzi az
összes noszvaji látványosságot, a misztikus barlanglakásokat, a rengeteg programot szervezõ
Gazdaházat, felmászunk a csodás kilátást nyújtó Imány-tetõre, a Millecentenáriumi kilátóhoz, régi
pincék mellett sétálunk el egészen a romantikus Síkfõkúti-tóhoz, útközben pedig ízelítõt kapunk
Noszvaj kitûnõ vendéglátásából is.A séta hossza: 7,2 kmA séta idõtartama:
3 óra, nagyobb pihenõk nélkül, gyerekekel egész naapos programnak is tervezhetjük.Kiindulópont:
Noszvaj, De la Motte-kastély, ill. a mellette álló Tündérkert Hotel, Dobó István u. 10.Szintkülönbség: 110
m fel, ugyanannyi leA séta jellege:
Kényelmes séta többnyire a falu aszfaltos utcáin, a barlanglakások környékén földutak, ill. ösvények vannak,
az Imány-tetõre, a kilátóhoz kissé meredek, de rövid kaptató. Útközben több vendéglátóhelyet is érintünk,
melyek az év legnagyobb szakában nyitva tartanak. Gyerekekkel is remekül végigjárható, babakocsival a
barlanglakásoknál és a kilátónál nem nagyon tudunk közlekedni, a barlangoktól menjünk vissza a
Gazdaházig, majd a Bocskai utcán át érjük el az Imány-tetõ alját. A falu utcái túlnyomórészt csendesek, de
azért figyeljünk az autós forgalomra, fõleg gyerekekkel! Ahol van, használjuk a járdát.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A séta leírása
Noszvaj egyik legkitûnõbb, de mindenképp legjobb elhelyezkedésû szállodája, a késõ barokk stílusú De la
Motte-kastély mellett lévõ Tündérkert Hotel épülete elõl indulunk körsétánkra. A belépõjegyeket a
Tündérkert recepcióján tudjuk megváltani. Részletes infó a kastélyról itt!
A kastély unikornisokkal díszített fõkapujánál lévõ elágazásnál menjünk lefelé a Dobó István utcán, melyen
pár perc alatt leérünk a hajdani Magtár nagy épülete mögé. A jelenleg fogadóként, borozóként funkcionáló,
az 1780-as években épült, eredetileg magok tárolására használt épület színvonalasan felújítva várja a
turistákat. A helyi jellegzetességeket kínáló étterem csak elõzetes foglalással tart nyitva, de a borozóba
helyi borkülönlegességeket kóstolni a nyitvatartási idõben bármikor bemehetünk. Az országút felõli bejárat
pedig egy különleges kiállításhoz vezet, ahol másfélezer, többnyire régi üvegtárgyat csodálhatunk meg.
Nyitvatartás: Szerdától-szombatig: 10.00-17.00, Vasárnap: 10.00-15.00, belépõ: 500.- Ft, 14 év alatt: 300.Ft.
A Magtártól délre, a Szomolyai úton folytassuk tovább sétánkat, mindjárt az elsõ kis utcán, a Vörösmarty
utcán forduljunk be balra. Az utcácska érdekessége, hogy átvezet a Kánya-patakon, de híd csak a
gyalogosoknak van, a jármûveknek át kell hajtaniuk az utcán keresztülfolyó patakon. Elérve a jobbra, a
barlanglakások felé vezetõ Honvéd utcát, tegyünk egy kis kitérõt balra a Gazdaház felé. Ahogy kiérünk a
forgalmasabb Deák Ferenc útra, bal kéz felõl találjuk a falu új gyöngyszemét, a Csendülõt. A rendkívül
ízlésesen kialakított hely igazi multifunkciós központ, a balra lévõ épületben otthonos kávézó mûködik finom
falatokkal, süteményekkel. A belsõ tér is rendkívül egyedi, könyvespolcok sorával borított falak közt
kóstolgathatjuk a tulajdonos, a népszerû pszichiáter, Csernus doki világra szóló whisky gyûjteményét.
Természetesen a fõ vonal a helyben készített termékek, lekvárok, szörpök, borok. A másik épületben
különbözõ kiállítások váltják egymást, ott jártunkkor éppen egy izgalmas fotó kiállítás volt soron.
Rendszeresen tartanak nívós koncerteket és meg is szállhatunk a vendégháznak kiképzett épületrészben.
Tovább, a Deák Ferenc utcán, pár házzal odébb, szintén a bal oldalon találjuk a Gazdaház szépen felújított,
fehérre és világoskékre festett épületét. A bükkaljai népi építészeti stílus szép példája az 1889-ben, jómódú,
földmûves családnak épített (az utca felõli falon látható is az évszám) ház. Az 1976 óta tájházként mûködõ
épület mind külsõségében, mind belsõ berendezésében hû képet ad az 1800-as évek végének

lakásviszonyáról, a benne lakók életérõl, valamint azokról a maguk készítette használati tárgyakról, amelyek
az adott kor emberének rátermettségét, ügyességét bizonyítják. Érdekessége a központi helyen kialakított
kétpadkás, szabadkéményes konyha, melyben még ma is sütik a kelt tésztás finomságokat a helyi
asszonyok a különbözõ rendezvényeken, melyekbõl szerencsére elég sok van, ott jártunkkor épp a Tájházak
Napját rendezték. Nyitva: márc.15
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