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Gyönyörû ligetes bércek, szédítõ sziklatornyok, misztikus patakvölgyek
Mátrafüredrõl hódítjuk meg hazánk legmagasabb csúcsát, a Kékest. A gyönyörû, ligetes Peres-bércen
áthaladva kimászunk a Mátra egyik legvadabb sziklaképzõdményére, a Kis-kõ sziklatornyaira, majd a
Kékes csúcstámadása után visszafelé a misztikus, sziklás, mohás, sötét Csatorna-völgyön keresztül
térünk vissza Mátrafüredre.A túra hossza: 16,2 kmA túra idõtartama: 5 óraSzintkülönbség: 690 m fel,
ugyanannyi le
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont:
Mátrafüred, a Hegyi Sportok Bázisa mögötti parkoló, a 24-es út jobb oldalán Gyöngyös felõl. A Gyöngyösrõl
induló kisvasút mátrafüredi végállomása pár perces séta.A túra jellege:
Közepes nehézségû gyalogtúra nagy szintkülönbséggel, mely egyenletesen osztódik el, nincsenek nagyon
meredek kaptatók. Jól jelzett turistautak, ösvények, erdészeti utak. Több helyen van vízvételi lehetõség
forrásokból, Kékestetõn büfé. Egész napot tervezzünk a túrára, nagyon fontos a megfelelõ túraöltözet,
elvégre hazánk legmagasabb pontját hódítjuk meg gyalog. Talán a legfontosabb viselet, a bokát tartó, profi
talpú, strapabíró, esetleg vízálló és lélegzõ membránnal elllátott túrabakancs. A nagy szintkülönbség miatt
nagyon hasznos lehet a kaptatókon, lejtõkön, az ízületeket kímélõ, biztos tartást adó túrabot használata is.
Hûvösebb, nedvesebb idõben pedig egy funkcionális, technikai softshell dzseki nélkülözhetetlen útitársunk.
Térképkivágat: Mátra 1:40 000 (Cartographia) A túra leírása
Mátrafüreden, a Hegyi Sportok Bázisa épülete mögötti parkolóból (fizetõs wc) indulunk észak felé a
betonúton, majd pár lépés után jobbra átkelünk a bõvízû Bene-patak hídján, a P és a Z jelzéseket követve
ösvényünk felvisz egy kis platóra, ahol egy esõbeálló mellett haladunk el, majd enyhén emelkedve érünk fel a
Kõporos-tetõ (413 m) északi oldalába. Erdei ösvényünk hamarosan kiér egy szélesebb erdészeti útra, ezen
10 perc alatt érjük el a nevéhez hû, nem túl bõ vizû Csepegõ-forrást.
Az útjelzõ táblával is jelzett keresztezõdésben a P jelzést követjük, ehhez elõbb át kell kelni a zúgó kis patak
szikláin, majd keskeny kis ösvényünk egyre emelkedve mászik feljebb a gyönyörû ligetes tölgyesben, a
Peres-bérc oldalában. A széles tisztásról remek kilátás tárul a Mátra déli lankáira és a Sár-hegy tömbjére.
Egy vizenyõs, zsombékos rész után egy fiatal sarjerdõn kelünk át, néhány meghagyott fán találjuk a
jelzéseket. P jelzésû ösvényünk rövidesen keresztez egy erdészeti szállítóutat, majd egy szép füvesaljú
tölgyesen keresztül emelkedve érjük el a Négyeshatár (801 m) útcsomópontját.
A Négyeshatártól mindenképpen érdemes megtennünk pár száz méteres kitérõt a Z
http://kirandulastippek.hu/news/article/matrafured-kis-ko-kekes-teto-csatorna-volgy

