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HUNGUEST HOTEL 

GRANDHOTEL GALYA****
3234 Galyatető, Kodály Zoltán sétány 10. 

HEGYVIDÉKI  AJÁNLÓ….
Az Északi-Középhegység két jelentős folyója a Tarna és a Zagyva által körbefogott Mátra hegységben  talál-
ható  Kékestető ( 1015 m ) és  Galyatető ( 964 m )  az ország  legmagasabb pontja. 
A Mátra –alja erdőmentes, szőlővel borított lankáiról átmenet nélkül jutunk az erdős hegyi tájba. A kristály-
tiszta gyógyhatással bíró levegő, a  hegyi környezet, a barátságos kis hegyi falvak 1986.-ban , az első közt 
kapták meg a Tájvédelmi Körzet minősítést.  
A településeken a szőlő- és bortermelés, valamint a turizmus , a napjaink megélhetését biztositó ágazatok.   
Galyatetőn, egy 5 hektáros parkban, csodálatos panorámával várja vendégeit   Magyarország legmagasab-
ban fekvő szállodája  a Hunguest Grandhotel Galya. 
Az 1939-ben  épített patinás hotel  a családok, a túrázók, a természet szerelmeseinek kedvenc szállodája. 
Panoráma étterme a magyar és tájjellegű konyha ízeit kínálja. 
A wellness-szigeten :1000 négyzetméteren úszó-, élmény, és gyermekmedence, kültéri és beltéri szauna, 
infrakabin, szolárium, gőzkamra, sókamra, Kneipp taposó-medence és különféle masszázsok biztosítják a 
teljes  ellazulást.  

Szobaár tartalmazza: 

szállás félpanzióval, wellness használat ( fedett medencék, pezsgőfürdő, szaunák, gőzkabin), kondicionáló 
terem és fürdőköpeny használat.  

Egyéb szolgáltatások:

A környék sportlehetőségei kimeríthetetlenek. Nyáron erdei gyalogtúrák, éjszakai fáklyás túrák,  Nordic 
walking képzett vezetőkkel, télen pedig a szállodától 4 km-re található többpályás, különféle nehézségi 
fokozatú sípályarendszere  garantálja az aktív pihenést.

Fakultatív programlehetőségek:

Kékestető: 1015 m az ország legmagasabb pontja – TV torony-étterem• 

Galyatetői templom – Kodály emléktábla• 

Gyöngyös  – Mátra Múzeum az egykori Orczi-kastély • 

 – Szent-Korona ház  (Gyöngyös )  Szt.Bertalan  egyházi kincstárban őrizték a magyar   

    koronát. 

 – Magyar Ferencesek Műemlék Könyvtára

Mátrafüred – Palóc baba-gyűjtemény• 

Parádsasvár – Károlyi kastély  (neoreneszánsz stilusú kastélymúzeum, Ybl Miklós tervei  alapján   • 

     épült  1881-82 ). ).  

Parád és Parádfürdő – Cifra istálló - Kocsimúzeum  , Palócház-eredeti tájház• 

Mátraszentimre  - üveghuták • 


