Nagy-Eged, Várkúti-turistaház
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A legszebb panoráma Eger városára
Eger házi hegye, a város felett trónoló Nagy-Eged, csúcsáról káprázatos kilátás nyílik a nagy múltú
településre, annak ellenére, hogy sajnos a tetején álló, felújításra váró Dobó István-kilátó zárva van. A
Bükk kapujának számító Felsõtárkányból a jellegzetes alakú Vár-hegy oldalába mászunk fel, majd a
hangulatos Várkúti turistaház érintésével jutunk ki a Nagy-Egedre.A túra hossza: 16,2 kmA túra
idõtartama: 4,5 óraSzintkülönbség: 500 m fel, ugyanannyi le
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege: Közepes nehézségû gyalogtúra jól jelzett turistautakon.
A Vár-hegy nyergébe hosszúnak tûnõ, közepesen meredek, de széles, jól járható út vezet. A többi
szintkülönbség nem jelentõs.Kiindulópont: Felsõtárkány, Bambara Hotel elõtti parkoló. Autóbusszal érkezõk
a felsõtárkányi kisvasút végállomásától a P+ jelzésen indulhatnak, plusz 500 méter.
Térképkivágat: Bükk 1:40 000 (Cartographia) A túra leírása
Az autót a felsõtárkányi Bambara Hotel elõtti út melletti parkolóhelyek egyikén hagyhatjuk, a vasútállomástól
a K és a P+ jelzések egy kerékpárúton vezetnek a bekötõúthoz, ahonnan az aszfaltúton folytatódó P+
jelzéseket kövessük. Felfelé megyünk egészen az út végéig, a Táltos Hotelig, ahol a jelzett út jobbra kerüli
meg a szállót a kerítés mellett. A következõ elágazásnál élesen balra vezetnek a P+ jelzések, majd
hamarosan jobbra fordul az erdei út és megkezdjük hosszú, szuszogtató kapaszkodásunkat a
Vasbánya-nyeregbe, a Zsérci úton. Utunkat balról a mély Kõbánya-lápa árka követi.
A nyeregbe felérve egy kissé megfáradt, bedõlt tetejû esõbeállónál elágazáshoz érünk. Jobbra tartunk a P
és a Z jelzésû, széles, ledózerolt Török úton. Cseres tölgyerdõben, hosszú emelkedõvel érjük el a
Kövesdi-kilátóhelyet. A sziklás tisztásról megkapó kilátás nyílik a bükkaljai tájra. Lejtõs, széles erdei úton
folyatjuk tovább túránkat, jobbra rövidesen leágazik a Z jelzés, mi a P jelzésen maradva pár perc alatt
kibukkanunk a szépen felújított Várkúti turistaház elõtti hangulatos tisztásra.
Az 1925-ben épült, 1934-ben kibõvített menedékház jelenleg is turistaszállásként üzemel, az elõtte fekvõ
hangulatos rét pihenõpadjaival idilli piknikezõ hely az erre kirándulóknak. A nevét adó Vár-kutat bekerítették,
vizet a közeli nyomós kútból vehetünk. Az épülettõl a hozzá vezetõ bekötõúton megyünk tovább, de pár
méter után a jelzések jobbra vezetnek le az útról. Találkozunk a jobbra, a Vár-hegy csúcsára tartó meredek P
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