Bánkút, Istállós-kõ, Bálvány, túra a Bükk legmagasabb pontjain
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Csodás rétek, fenséges bükkerdõk a Bükk-fennsík peremén
A Bükk-fennsík téli-nyári turisztikai központjából, Bánkútról a szépséges Huta-réten át kapaszkodunk
fel az Istállós-kõre, majd a bájos Káposztáskert-lápán keresztül, a Faktor-rét érintésével térünk vissza
Bánkútra, ahonnan még a Bükk legmagasabban álló kilátójából, a Bálvány csúcsán épült
Petõfi-kilátótoronyból is körülnézünk.A túra hossza: 12,9 km, a Bálványhoz tett kitérõ plusz 1,6 km
oda-visszaA túra idõtartama: 4,5 óraSzintkülönbség: 260 m fel, ugyanannyi le
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont:
Bánkút, Fehér Sas panzió. Megközelíthetõ Miskolcról, Lillafüred, majd a Garadna-völgyön át Ómassa felé. A
völgybõl jobbra ágazik le a Bánkútra vivõ, hosszú, nem túl jó állapotú szerpentinút. Eger felõl Szilvásvárad
után Nagyvisnyóig, majd tovább Mályinka felé. A falun áthajtva az út beletorkollik a Bánkútra futó
országútba.A túra jellege:
Könnyû gyalogtúra jól jelzett turistautakon, ösvényeken, erdészeti utakon csekély szintkülönbséggel.
Térképkivágat: Bükk 1:40 000 (Cartographia), http://www.cartographia.hu/bukk-turistaterkep-29.htmlA túra
leírása
Bánkútról, a panzió elõl visszafelé, a mûúton indulunk el a S jelzéseket követve. Pár méter után a jelzett
turistaút balra tér le az aszfaltútról, a széles szekérútról pár perc múlva balra kanyarodunk le, és átvágunk a
Bálvány alatti idilli szépségû réten. Széles kocsiútra érünk, mely a Csurgói-erdészház jelenleg
kulcsosházként üzemelõ, egykor vadászháznak épült csinosan felújított, tornácos épületéhez visz.
A ház elõtti kocsiút nagy bal kanyarjától, irányt tartva egyenesen megyünk tovább a S jelzésû szekérúton,
mely gyönyörû bükkerdõben enyhén emelkedve halad. Az erdõbõl kiérve egy szép réten a K+ jelû út
csatlakozik hozzánk balról, majd a Faktor-rét szélén gyalogolva köves úthoz érünk. Irányt tartva, egyenesen
megyünk tovább a S és a K+ jelzésû murvás úton, a festõi fekvésû, ligetekkel tarkított Kis-Huta-rét után
jutunk ki a Hármaskút pár házból álló hegyi telepéhez.
A következõ elágazásnál a K+ jelzés balra távozik, mi maradunk a S jelzésû szekérúton, mely áthalad a
Bükk-fennsík egyik jellegzetes táján, a Huta-rét fenyvesek keretezte, hosszúkás, teknõszerû völgyén. Az út
melletti turista emlékmû kõrakása után rövidesen beérünk a bükkerdõbe, majd egy negyedórás, kényelmes
sétával érünk ki a Szalajka-völgy és Olaszkapu közti mûút Holló-kõi pihenõjéhez.
Az aszfaltút túloldaláról induló S
http://kirandulastippek.hu/news/article/bankut-istallos-ko-balvany-tura-a-bukk-legmagasabb-pontjain

