Kõ-völgyi tanösvény, Cserépváraljai kaptárkövek és a vadregényes
Felsõ-szoros
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Monumentális kaptárkövek és látványos szurdok a Bükkalján
A Bükkalja egyik leglátványosabb természeti képzõdménye, a Cserépváraljától nem messze lévõ
Kõ-völgy legszûkebb szakasza, a hatalmas sziklákkal szegélyezett, vadregényes Felsõ-szoros.
Változatos túránkon a Bükk déli részének e kevéssé ismert szegletét fedezzük fel a Bükk 900
Egyesület által létrehozott Kõ-völgy tanösvény útvonalán. A hajdani vár által õrzött Cserépváraljáról
indulunk a Kõ-völgybe, kis kitérõvel a Mangó-tetõ oldalában álló monumentális kaptárkövekhez, a
Nagy- és a Kiskúphoz. Utunk legizgalmasabb része a sziklákkal borított Felsõ-szoros örökké
félhomályos, misztikus hangulatú, szûk völgye. A Dobi-rét idilli fekvésû tisztása után a Berezd-tetõ
szõlõtáblái közt ereszkedünk vissza, majd a Lator-patak dzsungelszerû völgyén át érünk vissza a
faluba.A túra hossza: 12 kmA túra idõtartama: 4-5 óra, pihenõktõl és tempótól függõenSzintkülönbség:
220 m fel, ugyanannyi le
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont:
Cserépváralja, Alkotmány út (a falu fõ útja), Cserépvár étterem elõtti parkoló. A viszonylag ritkán közlekedõ
autóbusszal Cserépváralja, autóbusz forduló megállónál szálljunk le, majd a fõúton sétáljunk el a
tanösvény indító állomásához.A túra jellege:
Könnyû gyalogtúra jól jelzett turistautakon, ösvényeken, végig a Kõ-völgy tanösvény útvonalán. A
Felsõ-szorosban néhol köveken, kisebb sziklákon kell átmászni, egy darabig az ösvény magasan a völgy
oldalába vágva halad. A Lator-patak völgye felé vezetõ ösvény nyár közepén meglehetõsen benõtt, itt a
jelzések sem egyértelmûek, ill. néhol hiányosak, jó tájékozódási képesség szükséges, a patak mellett sok a
csalán, az ösvény sáros, csúszós lehet. Ezt a problémásabb szakaszt ki lehet kerülni, ha a Berezd-tetõrõl
jõve, végig az országúton, a Setét-völgyben gyalogolunk vissza Cserépváraljára. Így kb. 400 méterrel
rövidebb is lesz a túra hossza.Ajánlott szállások a közelben:
A Bükkalja leghangulatosabb településén, Noszvajon két remek lehetõség is kínálkozik, a minden igényt
kielégítõ, család- és gyermekbarát Oxigén Hotel és a valamivel kedvezõbb árú, közvetlenül a barokk De la
Motte-kastély mellett álló Tündérkert Hotel.
Térképkivágat: Bükk 1:40 000 (Cartographia)A túra leírása
Cserépváraljáról indulunk, a fõúton (Alkotmány út), a Világháborús emlékmûtõl nem messze álló
épületben, ahol a Cserépvár étterem is van, egy szezonálisan nyitvatartó turista információs irodát is
találunk. A Munkácsy Mihály utca elágazásában, a kis parkban, a turistaút jelzõtábla mellett állították fel a
Kõ-völgy tanösvény indító állomását. A közel 20 km hosszú, nyolcas alakú digitális tanösvény
Cserépváraljáról induló hurkát járjuk végig. A modern kor szellemének megfelelõen a tanösvényhez mobil
applikáció is letölthetõ, mely offline üzemmódban, a telefon GPS-e segítségével mûködik, de QR kódok is
biztosítják a megfelelõ információk letöltését. Bõvebb infók az indító táblán olvashatók. Az útjelzõtábla pedig
a
http://kirandulastippek.hu/news/article/ko-volgyi-tanosveny-cserepvaraljai-kaptarkovek-es-a-vadregenyes-fels
o-szoros

