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Mátrai körtúra a csodás panorámák és fenséges bükkerdõk szerelmeseinek
A Mátra egyik legszebb része a Galyatetõrõl Ágasvárig húzódó Mátra-bérc, a hosszan elnyúló,
meseszép erdõvel borított, széles kilátást nyújtó, rétekkel tarkított keleti szakaszt a Mátraszentlászló
feletti Vörös-kõtõl, Piszkés-tetõn keresztül az új kilátótoronnyal koronázott Galyatetõig járjuk be.
Fenséges bükkszálerdõ, csodálatos panoráma jellemzi rövid körtúránkat.A túra hossza: 11,5 kmA túra
idõtartama: 3,5 óraSzintkülönbség: 350 m fel, ugyanannyi le.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege:
Rövid, közepesen nehéz körtúra jól jelzett turistautakon, ösvényeken, egy nagyon rövid szakasz jelzetlen
erdészeti szállítóúton. Étkezési lehetõség Galyatetõn és Mátraszentlászlón. Vízvételi lehetõség a
Werbõczy-forrásnál.Kiindulópont: Mátraszentlászló, Kossuth utca. A túrát természetesen Galyatetõn is el
lehet kezdeni.Szintkülönbség: 400 m fel, összesítveAlternatív variáció:
A túraútvonalat jelentõsen le lehet rövidíteni, ha kihagyjuk a galyavári kitérõt és végig a S jelzést követve
megyünk Galyatetõre. Így kb. 8 km a túra, és kb. 270 m a szintkülönbség egy irányba.
Térképkivágat: Mátra 1:40 000 (Cartographia), http://www.cartographia.hu/matra-turistaterkep-14.html A túra
leírása
Magyarország legmagasabban fekvõ falujából, a Mátraszentimréhez tartozó Mátraszentlászlóról indulunk.
A szlovák nemzetiségû kis falut 1938-ig Fiskalitáshutának hívták, az itt mûködõ üveghuták nyomán. A
mátrai hegyek katlanában fekvõ pici kis település fõutcáján, a Kossuth utcán tudunk parkolni. Az
autóbuszmegálló a falu bejáratánál, a mûút nagy kanyarulatában, a játszótér közelében van.
A lejtõs Kossuth utcán északi irányba, lefelé kezdjük meg túránkat, a S jelzéseket követve, elmegyünk a
falu végéig, ahol a mûút nagy kanyarja van. Az országúton csak pár lépést teszünk meg a balra lévõ játszótér
mellett, majd hirtelen jobbra, az erdõbe bújik be a jelzett ösvény és pár perc kaptatóval fel is érünk a
Vörös-kõ (781 m) kilátótoronnyal koronázott tetejére. Félúton elhaladunk a hegynek nevet adó vöröses színû
szikla mellett. Csigalépcsõn mászunk fel a fémbõl készült torony legfelsõ szintjére, ahonnan csodás kilátás
nyílik a Mátra csúcsaira, a Galya-tetõre, a Narád oldalában meghúzódó Mátraszentlászló házaira, a
Mátra-bércre.
A kilátótól a K
http://kirandulastippek.hu/news/article/matraszentlaszlo-voros-ko-galyateto

