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Hegyi patak, erdei tavak, vízesések, kisvasút, pisztrángok
A Szilvásvárad melletti Szalajka-völgy nemcsak a Bükk, hanem egész Magyarország egyik
legnépszerûbb kirándulóhelye.
Népszerûségét elsõsorban egyedülállóan szép természeti környezetének, jó megközelíthetõségének, kitûnõ
infrastruktúrájának, megbízható kisvasútjának, igazi gyerek- és családbarát aktivitásainak és számtalan
étkezési és vásárlási lehetõségeinek köszönheti.Megközelítés
A szilvásváradi fõ útról Szalajka-völgy feliratú táblák jelzik a nagy parkolóba vezetõ utat. A völgy bejáratához
legközelebbi, ún. erdészeti parkoló díjköteles, 250 Ft/óra, napijegy (2020): 1800 Ft, a napijegy árában benne
van az Olaszkapuhoz vezetõ út használata. 2019. augusztusától ismét fizetõs a parkolás a község
parkolóiban, így a fedeles lovardával szemközti parkolóban is, a völgy bejáratánál. Díj: 240 Ft/óra, napijegy
(2020): 1400 Ft, automatákban tudunk jegyet venni, aprót és bankkártyát is elfogad, sõt 2020 januárjától
mobiltelefonnal is lehet fizetni. Aki a Bükk-fennsíkra szeretne felmenni autóval, az Olaszkapuig teheti ezt
meg. Amennyiben napijegyet váltunk a beléptetõ kapunál, ezzel mehetünk tovább a parkolón át a
Szalajka-völgyi útra, majd a Pisztráng büfé elõtt kell balra kanyarodni a fennsík felé.Kisvasút
Magyarország legkedveltebb és legforgalmasabb kisvasútja. Minden nap közlekedik, nagyjából óránként
követik egymást a szerelvények, nyáron 8.30-tól 18.00 óráig. A kisvonat a parkoló melletti Fatelep állomásról
indul, a Fátyolvízesés végállomásig.
Térképkivágat: Bükk 1:40 000 (Cartographia)Séta a völgyben
A klasszikus szalajka-völgyi séta kisvasutazással kezdõdik a végállomásig a Fátyol-vízesésig, majd onnan
kényelmes tempóban az összes látnivalót érintve sétálhatunk vissza a völgy bejáratáig.
Az utóbbi évek felújításainak köszönhetõen az egész völgy akadálymentesen használható, bátran vihetünk
babakocsit is. Kerékpárral is végigjárható, a szintkülönbség minimális, hétvégén viszont számolni kell az
óriási gyalogos forgalomra, ilyenkor enyhén szólva sem ideális a völgy kerékpárosoknak.
Miután végigpöfögtünk a völgyön kisvonattal, a teljesen felújított végállomáson, a Fátyolvízesésnél szállunk
ki. Elõtte hazánk talán leghangulatosabb tisztása a Gloriette-tisztás pihenõkkel, piknikezésre kiválóan
alkalmas terület.
Innen menjünk még felfelé a völgyben 50-60 m-t, és kijutunk a völgyet lezáró mesebeli szépségû
Felsõ-tóhoz. A vállalkozóbb kedvûek a tó bal oldalán futó turistaúton felmehetnek az Istállós-kõi
õsemberbarlangig. A Szalajka-forrástól rendkívül meredek és esõs, nedves idõben veszélyesen csúszós
útra számítsunk, csak gyakorlottabb túrázók induljanak fel a hegyoldalban.
A Felsõ-tótól visszafelé a patakot követõ kényelmes úton hamarosan a völgy ikonikus természeti szépségét
érjük el, a mésztufa lépcsõkön lezúduló Fátyol-vízesést.
Ezután a nagyszerûen felújított Szabadtéri Erdei Múzeum következik, ahol megismerkedhetünk az erdei
mesteremberek munkájával, életmódjával. Régi erdei mesterségeket idéz meg a kiállítás, sok helyen
interaktív formában is. Az erdei skanzen ingyenesen látogatható, gyerekeknek is nagyon élvezetes,
izgalmas program.
A völgyben tovább haladva hamarosan megpillantjuk a függõleges sziklafalból elõtörõ Szikla-forrást, amely
igazán lenyûgözõ látvány.
A Kis-tó mellett elsétálva pár perc múlva az út jobb oldalán lévõ pisztráng telep mellett megyünk el, ahol egy
pisztrángfüstölõt is találunk, itt meg is lehet kóstolni ezt a jellegzetes szalajka-völgyi csemegét.
Megkerüljük a völgy legnagyobb tavát, a Nagy-tavat, majd a "Kárpátok Õre" fából faragott emlékmûve után
az Erdészeti Múzeumhoz érünk. Az egész évben nyitva tartó kiállítást 500 Ft ellenében nézhetjük meg,

gyerekek, nyugdíjasok féláron mehetnek be.
Kissé lejjebb találjuk az út jobb oldalán a szerény méretû vadbemutatót, ahol, ha szerencsénk van
dámszarvasokat és muflonokat láthatunk.
Már csak néhány méter innen a népszerû Pisztráng büfé, ahol fedett teraszon kóstolhatunk többféle
pisztrángot, ill egyéb klasszikus büfé ételeket. Hétvégén, jó idõben sokat kell várni a frissen sütött fogásokra.
Visszatérve a völgy bejáratához, igazi vurstli hangulat fogad minket. Bazárárusok, gyorséttermek, büfék
fárasztó kavalkádja.
Az aktívabb szórakozást kedvelõk is találnak maguknak való programokat, az Extrém Kalandpark
kötélpályáitól kezdve a bobpályáig.
Az ország egyetlen egycsöves bobpályája egész évben nyitva tart, egy menet 600 Ft.
Egyéb információt a völgyrõl itt találunk.
http://kirandulastippek.hu/news/article/szalajka-volgy

