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Tömény romantika a Bükkben
A festõi szépségû Lillafüred a Bükk keleti szélén, Miskolc városától 15 km-re a Garadna és a Szinva
völgyének találkozásánál, a Hámori-tó partján, fenséges bükkerdõkkel koszorúzott, vadregényes
katlanban fekszik. A romantikus, idilli hangulatot számos látnivaló fokozza.Lillafüred rövid története
1892-ben gróf Bethlen András földmûvelési miniszter kezdeményezésére nyilvánították üdülõteleppé, nevét
a gróf unokahúgáról, Borsod vármegye fõispánjának leányáról Vay Lilláról kapta. Az üdülõtelep a két
világháború között kezdett népszerûvé válni, mikor gróf Bethlen István miniszterelnök és prominens
kormánytagok elkezdtek idejárni, vadászni, pihenni. Trianon után, az elvesztett tátrai üdülõhelyek pótlására
Lillafüredet szerették volna egy nagy, impozáns hegyi üdülõhellyé felfejleszteni.
1930-ban adták át a kor legelegánsabb szállodáját, a Palotaszállót, amely azóta is a hely szimbóluma. A
beruházások azonban nem folytatódtak tovább, a háború, majd a szocializmus megállította a fejlõdést.
A rendkívül fotogén Palotaszálló és függõkertje, vízesése mellett két érdekes barlang várja a látogatókat,
lehet csónakázni a hangulatos, erdõkkel koszorúzott Hámori-tavon, kisvonatozni a Garadna völgyébe, de az
aktívabb kikapcsolódást keresõknek is számos lehetõséget nyújt a környék kitûnõ jelzett turistaútjaival.
Palotaszálló
Lux Kálmán tervei alapján, neoreneszánsz stílusban 1926 és 1930 között épült a három völgy
találkozásánál, a Hámori-tó fölé épült festõi szálló. A szocializmus éveiben SZOT szállóként mûködõ épület
ma már ismét minden vendég rendelkezésére álló háromcsillagos szálloda.
Az épületet teljesen körül tudjuk sétálni, ha nem itt szálltunk meg, akkor is érdemes benézni az épületbe, a
gyönyörû Mátyás-teremben mûködõ reneszánsz Mátyás étterembe pedig be is tudunk ülni, megcsodálhatjuk
a kilenc, trianoni határokon kívülre került városokat ábrázoló színes ólomüvegablakokat.
A szállóról a legjobb fotókat a Hámori-tó túlpartjáról készíthetjük, a tó vizében festõien tükrözõdik az épület.
Függõkert és vízesés
A Palotaszálló alatt egy megerõsített, támfalakkal tagolt teraszos sétányrendszer fekszik. Innen lehet elérni
az Anna-barlang bejáratát, útközben találjuk a népszerû József Attila szobrot, a költõ itt írta híres Óda c.
versét 1933-ban.
A szálló építésekor terelték el a Szinva patakot, és létrehozták Magyarország legmagasabb vízesését, a 20
m magasból
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