Királyrét, Kisinóc, Kóspallag körtúra
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A Börzsöny szelíd oldala
A Börzsöny legnépszerûbb kirándulóhelyérõl, Királyrétrõl indulva gyorsan magunk mögött hagyjuk a
tömeget ezen a csendes, nem megerõltetõ körtúrán. Átvágunk a fokozottan védett Király-rét
zsombékos, vizenyõs területén majd kellemes, árnyas erdõben érünk ki a turistaházáról ismert
Kisinócra. Az Országos Kéktúra útvonalára csatlakozva mászunk fel a Kóspallag feletti, szép kilátást
nyújtó Kálváriára, majd a faluból egy csekély forgalmú országúton, a Deszkametszõ-völgyön át érünk
vissza Királyrétre.A túra hossza: 12,4 kmA túra idõtartama: 4 óraSzintkülönbség: 270 m fel, ugyanannyi
leKiindulópont:
Királyrét, a fizetõs központi nagy parkoló. Megközelíthetõ autóval: Kismaros központjából jobbra Királyrét,
Szokolya irányába térünk le, majd a szép fekvésû Szokolyán keresztül az egyre rosszabb minõségû úton a
táblákat követve érünk Királyrétre. A parkolás fizetõs, automaták vannak, napijegy: 700 Ft.
Tömegközlekedéssel: Vonattal Kismarosig (Nyugati pu.-ból indulnak a szobi zónázó járatok), majd az
érkezéshez hozzáigazított menetrenddel, Volánbusz járattal Királyrétre. Hétvégén sûrûbbek a járatok,
nagyjából óránként közlekednek.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege:
Könnyû gyalogtúra jól jelzett turista-, széles erdészeti utakon, ösvényeken, Kóspallagtól vissza Királyrétre
gyér forgalmú aszfaltúton. Útközben forrás nincs, Kóspallagon, a templom melletti nyomós kútból tölthetjük
fel kulacsainkat. Vendéglátás Királyréten és a Kisinóci turistaházban.
Térképkivágat: Börzsöny 1:40 000 (Cartographia)A túra leírása
A Királyréti Kirándulóközpontból indulunk, az Y alakú elágazásnál átmegyünk a hídon, majd egybõl jobbra
fordulunk a büfé mellett, a Zöld sáv jelzéseket követve. A széles szekérúton hamar elhalkul a kiránduló
tömeg zsivaja, az újonnan kialakított Szokolya-Huta történeti tanösvény információs táblája után beérünk
az erdõbe. A tanösvény útvonala rövidesen jobbra tér le, mi folytatjuk utunkat a Zöld sávval jelölt kényelmes
erdei úton. Enyhén emelkedõ úton vágunk át egy lapos hegyháton, majd túloldalán kibukkanunk a fokozottan
védett Király-rét vizenyõs, zsombékos tisztására. Füves aljú úton keresztezzük a környezõ hegyekre szép
kilátást nyújtó rétet, a magányosan fákon lévõ jelzések egyértelmûen mutatják az utat. Visszaérve az erdõbe,
idõközben csatlakozik hozzánk a Kék körút jelzés is, mely késõbb, a Száraz-árok keresztezése után balra
tér le.
A vízmosás lapos völgyének felsõ szélén gyaloglunk, egy keresztezõdésnél, balról csatlakozik hozzánk a
Kék
http://kirandulastippek.hu/news/article/kiralyret-kisinoc-kospallag-kortura

