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Látványos körtúra a Zempléni-hegység szívében
A Zempléni-hegység vadonjának mélyén, a pálházai kisvasút rostallói végállomásától indulunk
kilátásban gazdag, változatos gyalogtúránkra. Az Ördög-völgyben kapaszkodunk fel az idilli
Mlaka-rétre, a Sólyom-kõrõl nyíló pazar panoráma után az Országos Kéktúra útvonalán a mesés
István-kúti nyírjesen át újabb parádés kilátópont következik, a Nagy-Péter-mennykõ, majd a Pengõ-kõ
jellegzetes sziklaképzõdményeit érintve gyönyörû bükkerdõben ereszkedünk vissza Rostallóra.A túra
hossza: 17,5 kmA túra idõtartama: 6 óra, kisebb pihenõkkelA túra jellege:
Hosszú, közepesen nehéz gyalogtúra jól jelzett turistautakon, erdészeti utakon kisebb meredek kaptatókkal.
Vízvételi lehetõség az István-kútból, ill. a túra végén, a Dérföldi-forrásból.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont:
Rostalló, a pálházai kisvasút végállomása. Az erdei kisvonat áprilistól októberig naponta háromszor
közlekedik. Menetrend.
Autóval megközelíthetõ Pálháza felõl Kishután keresztül Kõkapu felé. Kõkaputól, a vadászkastélytól még bõ
egy km. Parkolóhelyek.Szintkülönbség:
450 m fel, ugyanannyi le. A szintkülönbség szépen oszlik el, nagyon meredek kaptatók, lejtõk nincsenek.
Térképkivágat: Zempléni-hegység (északi rész) 1:40 000 (Cartographia)A túra leírása
Magyarország legrégibb erdei kisvasútjának végállomásától, Rostallótól (270 m) indulunk. A sínek végénél
az út ketté ágazik, a bal oldali ágon, a S jelzéseken megyünk, jobbról a kulcsosházat mellõzve. A széles
földutat 5 perc séta után sorompó zárja a forgalom elõl. Hamarosan keresztezzük a patakot, az egyre
szûkülõ, árnyas Ördög-völgyben emelkedünk lassan, majd kb. egy km után a szekérút élesen jobbra
kanyarodik fel, egy darabig követjük, de pár méter után a S jelzések hirtelen balra térnek és levágják a
dózerút nagy kanyarulatát.
Hangulatos bükkerdõben, az Ördög-völgy feletti hegyoldalba vágott kényelmes sétányszerû utunk
fokozatosan emelkedik. Jobbról nagy sziklaalakzatok alatt haladunk el, késõbb a széles szekérút balra
kanyarodik, a jelzett ösvény pedig irányt tartva egyenesen kapaszkodik ki a völgybõl. Meredekebbé váló
gyalogutunk szép bükkösben késõbb újra eléri a szekérutat, és pár perc alatt fel is érünk az idilli fekvésû
Mlaka-rét turistaút-csomópontjához.
A nyírfacsoportokkal tarkított üdezöld Mlaka-rét (500 m) északi végében pihenõpadokon szusszanhatunk
egyet. Az Országos Kéktúra útvonala is itt megy keresztül, de mielõtt rálépünk a Kékre, mindenképpen
tegyünk kitérõt a K
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