
SZÖRPÖS HÁZ

BARKÓCZI MÉHÉSZET ÉS VENDÉGHÁZ

TÁJHÁZTÁJHÁZ

5525 Füzesgyarmat, Árpád u. 43.
Tel.: (+36)70/629-5590; Korán Ibolya. 
Látogatható: csak el zetes bejelentkezéssel!
E-mail: ibolya.koran@gmail.com
Honlap: www.szorposhaz.hu

5525 Füzesgyarmat, III. külterület 21-es tanya
Darvasi közút mellett.
Tel.: (+36)30/958-8759; Barkóczi Sándor.
Látogatható: csak el zetes bejelentkezéssel!
E-mail: sandor.barkoczi3@gmail.com

5525 Füzesgyarmat, Simonyi u. 1
Vezető: Pap Ferencné (+36)70/6656-530.
Látogatható: csak el zetes bejelentke-
zéssel!
E-mail: hegyesi5525@gmail.com 
Honlap:www.fuzesgyarmat.hu

Saját termesztésű gyümölcsökb l, gyógynövé-
nyekb l hagyományos és különleges receptek 
alapján, Korán Ibolya által készült szörpök, 
lekvárok, üdít italok széles választékban, kézm ves ajándéktárgyak megvásárol-
hatók. Lehet ség népi használati tárgyak magángy jteményének megtekintésére 
és néhány érdekes eszköz kipróbálására. 30 fér helyes kültéri fedett Szörpös terasz 
és 15 f  kényelmét biztosító fűthet  Cseveg szoba. 

A mézperget  m ely és bemutatótér látogatható egész 
évben. Méhek életének bemutatása üvegkaptárban, 
bátrabbaknak a méhesben. Belép : 1500 Ft (feln tt), 
1000 FT (gyerek 14 éves korig).

A jellegzetes füzesgyarmati parasztházat 
1880-ban építették, melyhez kamra és 
kovácsműhely is tartozik. Szervezett 
csoportok részére vállalják népi ételek 
f zését, vagy a kemencében lángos sütését. 2019. évben kezd d  felújítási 
munkálatok miatt a Tájház ideiglenesen nem látogatható. 

TERMÁL HOTEL GARA
GYÓGY-ÉS WELLNESS

SZÁLLODA
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 92.
Tel.: (+36)66/490-985
E-mail: info@garahotel.hu
Honlap: www.garahotel.hu

Szobák száma: 86.
Konferenciatermek száma: 2 
Szekciótermek száma: 2.
Étterem fér helyeinek száma: 120 f . 
Vendégeink kellemes id töltését szolgálják: 
étterem, bár, úszó-, gyermek-, és gyógyvizes 
medence, pezsg fürd , jakuzzi, szauna, biliárd és 
ping-pong terem.

5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 67.
H-P: 8:00-16:00.
SZ-V: csak el zetes bejelentkezéssel!
Tel.: (+36)20/910-8211;

(+36)20/770-57-52. 
E-mail: hegyesi5525@gmail.com 
Honlap: www.hjvk.hu

A névadó m vészn  útja Füzesgyarmatról 
vezetett a régi Nemzeti Színház jelmeztáráig, 
onnan Tihanyba és a szül földre vissza, festeni, pihenni, feltölt dni… 60 év 
munkásságának alkotásai, értékes darabjai találtak helyet a róla elnevezett 
képtárban.
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MINI ÁLLATPARK ÉS VADFARM ALAPÍTVÁNY
Látogatható: csak el zetes bejelentkezéssel, 
tavasztól szig.
5525 Füzesgyarmat, Klapka u. 41. 
Tel.: (+36)70/360-3086; Csák Árpád
E-mail: csakarpi69@citromail.hu 
Honlap: www.fuzesgyarmatiallatpark.hu

Füzesgyarmat központjából Biharnagybajom 
felé haladva a város küls  részén található 
vadfarm, ahol 10000 m2-en közel 100 fajta 
állatot látható, melyek között megtalálhatóak a 
pónik, díszbaromfik, díszmadarak, hüll k, 
eml sök.

DÍSZÜVEGEZ  M HELY
Schamschula Virág Fénytör k Kft.
5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 71/a. 
Tel: (+36)30/9770-842.
Látogatható: csak el zetes bejelentkezéssel!
E-mail: info@diszuvegezes.hu
Honlap www.diszuvegezes.hu

A műhely el zetes id pont egyeztetéssel 
látogatható. Üvegékszerekkel valamint egyedi 
ajándéktárgyak várom a látogatókat. Leheto-
ség van kis csoportos szakmai bemutatóra, 
ahol a látogatók betekintést nyerhetnek a 
szakma rejtelmeibe.
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GALAMBOS HINTÓKÉSZÍT  M HELY
ÉS SÉTAKOCSIKÁZÁS

5525 Füzesgyarmat, Baross 1.
Tel.: (+36)30/ 383-5920
Látogatható: csak el zetes bejelentkezéssel! 
E-mail: galamboshinto@gmail.com 
Honlap: www.galamboshintok.hu  

A m helyben végig sétálva a látogató 
megismerkedhet a kézm ves hintógyártás 
fázisaival, a bemutató teremben pedig a 
különböz  hintókkal.

ÉS SÉTAKOCSIKÁZÁS
5525 Füzesgyarmat, Baross 1.
Tel.: (+36)30/ 383-5920
Látogatható: csak el
E-mail: galamboshinto@gmail.com 
Honlap: www.galamboshintok.hu  

A m
megismerkedhet a kézm
fázisaival, a bemutató teremben pedig a 
különböz
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BARKÓCZI MÉHÉSZET ÉS VENDÉGHÁZ
5525 Füzesgyarmat, III. külterület 21-es tanya
Darvasi közút mellett.
Tel.: (+36)30/958-8759; Barkóczi Sándor.
Látogatható: csak el
E-mail: sandor.barkoczi3@gmail.com
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5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 89.
Telefon: +36 66 470 395
E-mail: fuzesgyarmat@tourinform.hu
Web: www.sarretitura.hu
Turisztikai információk, ingyenes 
kiadványok, kerékpárkölcsönzés. 

Kiskastély Fogadó – Étterem                        
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 88/a
Tel.: (+36)30/289-6342;

(+36)30/372-3634
E-mail: kiskastely@gmail.com
Honlap: www.kiskastelyfogado.hu

A Fogadó közvetlenül a fürd  bejáratánál található. Vendégeink részére egész 
évben biztosítjuk az étkezést is.
Szolgáltatásaink: WIFI, osztálykirándulások, edz táborozások, gyógyüdülések 
szervezése, programszervezés a környéken, rendezvényszervezés, étkeztetés.

Mátyás Vendégház
5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 21/a.
Tel.: (+36)30/372-3634
E-mail:matyas21vendeghaz@gmail.com 
Honlap: www.kiskastelyfogado.hu

A Fürd t l 1 200 m-re, a városközponttól 500 m-re található igényes 
apartman, felszerelt konyhával, zárt parkolóval.

Strand Falatozó – Étterem
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 86/b.
Tel.: (+36)20/556-5154;

(+36)20/981-5469.
E-mail: strandfalatozo@gmail.com

Strand Falatozó – Étterem
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 86/b.
Tel.: (+36)20/556-5154;

E-mail: strandfalatozo@gmail.com

Kastélypark Fürd  mellett található étterem 
épületében 3 darab 2 ágyas szoba helyezkedik el.

Békavár Vendégház
5525 Füzesgyarmat, Kont u.50/a. 
Tel: (+36)70/369-9026
E-mail: beka.var@freemail.hu

A szálláshely a Kastélypark Fürd t l 700 
méterre található, mely kiválóan alkalmas 
családok aktív kikapcsolódására és pihenésére, baráti társaságok összejövetelére.

5525  Füzesgyarmat, Árpád u. 50/b. 
Telefon: 06-30/459-1756
E-mail: ildiko_hegedus@freemail.hu
A vendégház Füzesgyarmati Kastélypark 
Fürd t l   250m-re található, parkosított 
környezetben.



Füzesgyarmat kisváros a Nagy- 
Sárréten, a 47-es f út mentén Szegha-
lomról északra található. A Békés 
megye északi részén fekv , vasúton is 
megközelíthet  település Hajdú-Bihar 
és Jász-Nagykun-Szolnok megye 
határán helyezkedik el. Neve az 
smagyar Kürt-Gyarmat törzsnévb l 

keletkezett, a füzes ragadványnév pedig 
a helységen egykor keresztülfolyó 
Nagy-ér menti füzesekre utal. 

A várost csodálatos strandja és a köré 
szervez d  szálláshelyek és szolgáltatások 
teszik turisztikailag vonzóvá, ahol a gyógyul-
ni vágyók a „Sárrét Gyöngye” gyógyvíz 
áldásos hatását ismerhetik meg az ül meden-
cékben, melyek segítségével f leg a mozgás-
szervi és n gyógyászati betegségben szenve-
d k találhatnak enyhülést. A strandon Motel 
és Füzes Panzió biztosít kulturált szállásleheto-
séget. Közvetlenül a fürd  mellett található a 
Körös-Sárrét legnagyobb szállodája, a 
Thermal Hotel Gara Gyógy-és Wellness 
szálloda, a Füzesgyarmati Gyógycentrum, 
valamint a Termálkemping****. A településen 

lév  vendégházak f leg a családos vendégek részére kínálnak házias jelleg , 
programokkal kiegészített elhelyezést. A Lázár Gyula Városi Sporttelep és a 
Sportcsarnok kiváló lehetoséget nyújt az edz - és sporttáborok lebonyolítá-
sára.

A város látnivalói közül kiemelkedik a múlt század elején épült Városhá-
za, a Szent Borbála-szobor és a neobarokk kút, valamint a Református 
templom. Említést érdemel az Unitárius templom, a Tájház, benne a Hegyesi 
János Emlékszobával, a Szitás Erzsébet Képtár, a Galambos Hintókészít  
M hely, Schamschula Virág ólom- és díszüveg készít  nyitott m helye, 
Szörpös Ház, Barkóczi méhészet, Helytörténeti Kiállítás.

Füzesgyarmat az Alföld lovassportjának egyik fellegvára, minden évben 
két jelent s lovas-rendezvényre kerül itt sor. A természet iránt érdekl d k 
szép látványt, érdekes növény- és állatvilágot találhatnak a város körüli 
erd kben (Dámvadas kert), melyek kiváló helyszínt jelenthetnek a vadászok, 
vagy a túrázók számára.

Polgármesteri Hivatal
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Tel.: (+36)66/491-058
Fax: (+36)66/491-401
E-mail:
polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu
Honlap: www.fuzesgyarmat.hu

Füzes Gyógyszertár
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 12.
Tel.:(+36)66/590-010

Magyar Posta Zrt.
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 6.
Tel.: (+36)66/491-974

Hegyesi János Városi Könyvtár
és Közm vel dési Intézmény
Közösségi Központ
5525 Füzesgyarmat, Mátyás király u. 10.
Tel.: (+36)66/491-795
E-mail: hegyesi5525@gmail.com
Honlap: www.hjvk.hu

Egészségügyi Központ
5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 1.
Tel.: (+36)66/491-570

MÁV - vasútállomás
5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 85.
Füzesgyarmat Fürd  megállóhely,
Csánki Dezs  u. vége.

5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 88
Tel/fax: (+36)66/491-148

E-mail: kastelyparkfurdo@fuzestv.hu
Honlap: www.kastelyfurdo.hu

5525 Füzesgyarmat, Csánki D u. 1.
Tel: (+36)66/491-052; (+36)30/191-9501

E-mail: kastelyparkfurdo@fuzestv.hu
Honlap: www.kastelyfurdo.hu

Székhely:5525 Füzesgyarmat Szabadság tér 1. 
Telephely: 5525 Füzesgyarmat Kossuth u. 92.

Tel.: (+36)30/192-5815
E-mail: fuzesgyogy@gmail.com
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FÜZESGYARMATI GYÓGYCENTRUM
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ

„Sárrét gyöngye” névre keresztelt, 62°C fokon felszínre tör  gyógyvíz 
áldásos hatásait és ezáltal fürd gyógyászati kezeléseket élvezheti az, aki 
ellátogat a Füzesgyarmati Gyógycentrumba. A fürd gyógyászati kezelések a 
reumatológus által kiírt érvényes recepttel és kezel lappal vehet k igénybe 
el zetes id pont egyeztetés alapján. A pihenni vágyók pedig különböz  
wellness csomagok közül válogathatnak. A kezeléseket egy 38°C-os gyógyvi-
zes medencében, egy 32°C-os tornamedencében és több szeparált helységben 
végeznek. A fürd gyógyászatban az alábbi kezelések 85%-os társadalombiz-
tosítási támogatással vehet k igénybe: 
gyógyvizes medencefürd , iszappako-
lás, súlyfürd , gyógy masszázs, víz 
alatti sugármasszázs, víz alatti csopor-
tos gyógytorna. Parkolás az intézmény 
udvarán ingyenes. Gyógyászat egész 
évben folyamatos nyitva tart hétközna-
pokon 8 és 16 óra között.

Kastélypark Fürd
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 88.
Bejelentkezés: (+36)30/975-5257

SZ LL SI ENIK
OKLEVELES GYÓGYMASSZ R

A masszázs gyógyír a panaszaidra, élmény a 
testednek és harmónia a lelkednek.

FÜZESGYARMATI GYÓGYCENTRUM
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Kastélypark Fürd
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 88.
Bejelentkezés: (+36)30/975-5257

SZ
OKLEVELES GYÓGYMASSZ

A masszázs gyógyír a panaszaidra, élmény a 
testednek és harmónia a lelkednek.


