
 

Galyatető Vendégház 

 

Sétaút a Vendégház közelében 
                                                                                                       
      



 

A Vendégház télen 

 

A Vendégház nyáron 

 



A Galyatető Vendégház  a Felső–Mátrában, a Vasas utcában, 964 m magasan fogadja 
a vendégeket.  

Az épület felújítása  2012-ben fejeződött be,   két szinten, összesen 60 nm 
alapterületen 2 háló, 1 társalgó-étkező, 1 zuhanyzó-wc és előtér helyiség található. A 
zuhanyzó  hideg-meleg vizzel, önálló szellőztetéssel ellátott. Az étkezőben 
mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, kávéfőző áll a szállóvendégek rendelkezésére. A 
Vendégház tetőszinti hálójában 1 kétszemélyes és 1 önálló, egyszemélyes fekvőhely 
található. A nappaliszinti hálóban 1 kétszemélyes fekvőhely található. Szükség esetén  
pótágyat tudunk biztosítani. 

A ház valamennyi lakószobája panorámás kilátást nyújt. Az épület előtt terasz és zárt 
gépkocsibeálló, a kertben tűzrakóhely, bográcsozó található. 

A Vasas utca elején, a Vendégháztól néhány méterre található a galyatetői Magyarok 
Nagyasszony templom, néhány száz méterre a Nagyszálló, kisvendéglők, síkölcsönző  
és a helyi bolt. A közeli kisvendéglőben a vendégház szállóvendégeinek 
kedvezményes étkezése biztosított. 

A ház előtt halad el a piros, kék és sárga jelzésű turista út, néhány lépés az erdő. 
Egész napos kirándulások vagy pihentető séták tehetők a szélrózsa minden 
irányában. A környék ideális helyszíne a mountain bike illetve az országúti 
kerékpározásnak, a terep- és tájfutásnak, a vendégház közelében van a galyatetői 
biatlon és sífutópálya. 

Kényelmes és rövid sétával érhető el a Péter-hegyesei kilátó valamint – az előzetes 
bejelentkezést követően látogatható – Piszkés-tetői csillagvizsgáló.  

                                     



                        

 

Tetőtéri szoba 

        



 

Kilátás a tetőtérből 

  

        Nappali szinti társalgó-étkező                               Nappali szinti háló 



 

  

Zuhanyzó  

                                                                                                                                                                                               



 

Kilátás a nappali szintről 

 

Látnivalók: 

Mátraaljai borvidék, Farkasmály, kisvasút,     

Sástó - az ország legmagasabban fekvő tava, Kalandpark, téli-nyári bobpálya,  

Mátraszentimre  - a közelmúltban kialakított Szénégetők útja, Fallós-kút, Ágas-vár, 

Mátraszentlászló - Három falu temploma, az újjáépített Vöröskői-kilátó,  

Mátraszentistván - Sípark, Vidróczki Csárda, 

Parádsasvár - Károlyi-kastély (ma szálloda), a szintén Ybl Miklós által tervezett 
Ivócsarnok, a település határában álló Ősjuhar, üvegcsiszolók,  

Parád - Palóc Ház (tájház), Cifra Istálló,  



Parádfürdő - központjából kiindulva gesztenyesor vezet az Ilona-völgyi 
vízeséshez, amely Magyarország legnagyobb szintkülönbségű természetes 
zuhataga. Parádfürdő és a vízesés között - a zöld jelzésű turistaúton - található a 
Szent István királyról elnevezett csevicekút, gyógyvíz,  

Kékestető - Magyarország legmagasabb pontja a kilátóval,  

Mátraderecske – mofetta. 

            

                       Mátraszentimre felé                                                       Csörgő patak  



 

Mátraalmás felé 

 

Csórréti víztározó 

 



                         

Galyatetői székely-kapu                          A Magyarok Nagyasszonya templom  

 

Biatlon-pálya 

 

 

 

 

 



Kilátás a Vendégház ablakából: 

 

ősszel (ködfelhőben) 

 

Télen 

 

tavasszal 



 

Nyáron 

 

Áraink: 

16.000 Ft/ nap. A ház 5 személy kényelmes elhelyezésre alkalmas.  

Áraink a személyek számától függetlenül, a teljes két szint igénybevételére 
értendőek. A BRDSZ által ajánlott vendégeknek 10% kedvezményt biztosítunk. 

Az érdeklődéseket  Zakor Béla fogadja a 06-20-311-07-25 mobilszámon vagy a 
zakormb@gmail.com emailcímen. 

 

 


