Naszály, rövid körtúra
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Gyors csúcshódítás Vác felõl
A Naszály (652 m) a Cserhát legmagasabb pontja, a hegység délnyugati szélén, szigetszerûen
kiemelkedve áll õrt a Dunakanyar és Vác felett. Messzirõl látható, jellegzetes, bányával csúfított
vonulatára a leggyorsabb túraútvonal a Vác feletti szõlõkbõl, Gombásról indul. A sárga körút jelzést
követve kapaszkodunk fel, néhol megerõltetõen meredek ösvényeken, elõször a hegy déli
kiszögellésére, a Szent Erzsébet-kereszttel koronázott, lélegzetelállító panorámát nyújtó Látó-hegyre,
majd az Országos Kéktúra útvonalára rácsatlakozva a Naszály csúcsára. Sajnos a hegytetõn, kilátó
helyett egy csúnya geodéziai betontorony áll, de a Kéktúra hangulatos ösvényérõl számos
természetes kilátópontról élvezhetjük a nógrádi dombok idilli látképét.A túra hossza: 7,0 kmA túra
idõtartama: 3 óraSzintkülönbség: 400 méter fel, ugyanannyi leKiindulópont:
Vác, Gombás, Kútvölgy-dûlõ. Kis, 4-5 autó számára megfelelõ parkoló az út mentén, ha itt nincs már hely,
tovább lehet hajtani kb. 100 métert, egy magánút leágazásánál szintén találunk még 2 helyet. Amennyiben itt
sincs már hely, ne menjünk kocsival feljebb, mert nincs már parkolási lehetõség! Megközelíthetõ autóval:
Vác városát a Gombási úton hagyjuk el, majd három nagy kanyar után egy buszmegállónál (Vác-Gombás,
fenyves) Jobbra térünk le egy repedezett burkolatú útra, a kereszt mellett, amögött, balra fordulva érjük el a
murvás, keskeny úton a parkolót. Óvatosan, lassan közlekedjünk a dûlõúton!
Tömegközlekedéssel: a 363. számú Sejcére közlekedõ helyi Volánbusz járattal a váci autóbuszállomásról
indulunk, Vác-Gombás, Fenyves megállónál szálljunk le, majd jobbra fordulunk a Sárga négyzet jelû Kútvölgy
dûlõre, a Hegyközségi feszületnél balra fordulunk a Sárga sáv jelzésû útra, melyen rövidesen elérjük a
parkokót. Plusz táv: 800 m egy út.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege:
Rövid, közepesen nehéz gyalogtúra jól jelzett turistautakon, ösvényeken, helyenként meredek, köves
kaptatókon. Útközben vízvételi lehetõség nincs, vigyünk magunkkal megfelelõ mennyiségû folyadékot, a
szuszogtató emelkedõkön extra bevitelre lesz szükségünk, fõleg meleg idõben! A Naszály csúcsán álló
betontoronyra elméletileg tilos felmászni, de kapuja nyitva áll, saját felelõsségre, óvatosan felmehetünk.
Térképkivágat: Börzsöny 1:40 000 (Cartographia)A túra leírása
A kis parkolóból, a Kútvölgy-dûlõn indulunk a hegy felé, a Sárga sáv jelzéseket követve. Hamarosan
kettéágazik az út, balra fordulunk a Sárga
http://kirandulastippek.hu/news/article/naszaly-rovid-kortura

