Királyrét, Foltán-kereszt, Csóványos
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Idilli erdei rétek, fenséges bükkösök, pazar panoráma
Változatos gyalogtúra a Királyrétrõl a ligetes, vadvirágos Hárs-gerincen át a Foltán-keresztig, majd a
Börzsöny egyik legszebb bükkösén keresztül a mesebeli Nyír-rétet érintve a Csóványos tetejére.
Visszafelé az Országos Kék Túra útvonalán, a csodás Három hárs gerincén át ereszkedünk le a
Szén-patak völgyébe, a Királyréthez.A túra hossza:
20 km, Királyrétrõl a vasút végállomásától. Amennyiben kocsival jövünk, Királyréten, az Y alakú elágazásnál
a jobb oldali utat választva még kb 1300 métert tudunk a sorompó elõtti parkolóig menni, így összesen 2,6
km gyaloglást spórolunk (össztáv: kb. 17,5 km)A túra idõtartama: 5,5 óra
Szintkülönbség: 680 m
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulási pont:
Királyrét, autóval a kulcsosház felé a sorompóig még kb. 1,3 km-t be tudunk menni egy sorompóig, parkolót
találunk a Szállásoki-rét elõtt. A kulcsosházig csak engedéllyel, szállóvendégek közlekedhetnek. Királyréten
fizetõs parkoló, 1000 Ft a napijegy.A túra jellege:
Közepes nehézségû gyalogtúra, néhány kisebb emelkedõvel, a szintkülönbség viszonylag nagy, de
egyenletesen elosztva, kevés és rövid kaptatóval. Jól jelzett turistautakon, ösvényeken, széles erdészeti
utakon, az elején, ill. a túra végén aszfaltos úton. Királyréten számos vendéglátóhely, útközben két forrásból
is tudunk vízhez jutni.
Egész napos túráról lévén szó, nagyon fontos a megfelelõ lábbeli, egy bokát jól tartó, csúszásbiztos,
strapabíró túrabakancs, melyet legcélszerûbb profi túrazoknival viselni, mely megakadályozza a vízhólyagok
képzõdését, jól szellõzik, a kellõ helyeken párnázott. Érdemes túrabotot vinni a kirándulásra, melyek nagyon
jól jönnek a kaptatókon, lejtõkön, nedves idõben csúszós ösvényeken.
Térképkivágat: Börzsöny 1:40 000 (Cartographia), http://www.cartographia.hu/borzsony-turistaterkep-5.htmlA
túra leírása
Királyrétrõl, a vasútállomás elõl indulunk a kulcsosház felé vezetõ aszfaltúton a Z+ jelzésen. Amennyiben
autóval jövünk, megspórolhatunk kb. 1500 métert, egy sorompóig tudunk elmenni a Szén-patak völgyében.
Tovább az aszfaltos úton a hangulatos völgyben, jobboldalt tágas, napsütötte tisztások, pihenõhelyek mellett
haladunk el, majd a Z+ jelzés jobbra bemegy az erdõbe, mi maradunk az aszfaltcsíkon, immár a K
http://kirandulastippek.hu/news/article/kiralyret-foltan-kereszt-csovanyos

