Márianosztrai körtúra a Börzsöny mesés kilátást nyújtó vulkáni
kúpjaira
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Börzsönyi kilátóhegyek, Kopasz-hegy, Só-hegy, Nagy-Sas-hegy
A festõi fekvésû Márianosztra felett magasló, szabályos kúp alakú, egykori vulkánok a Börzsöny
legnagyszerûbb kilátóhegyei, panorámában gazdag, látványos körtúránkon, a faluból kiindulva
fûzzük láncra a legszebb csúcsokat. Elõször a feszülettel koronázott Kopasz-hegyet másszuk meg,
majd a lenyûgözõ szépségû, parádés kilátást nyújtó Só-hegy következik, ahonnan a mesebeli
Nagy-réten át kapaszkodunk fel a Nagy-Sas-hegy oldalába, majd a csúcsot is megmászva
ereszkedünk le Nagyirtáspusztára. Az elegáns erdei szállótól szépséges réteken keresztül
gyalogolunk vissza a csodás barokk kegytemplomáról és fegyházáról híres Márianosztrára. A túra
hossza: 12,8 kmA túra idõtartama: 4,5 óraSzintkülönbség: 420 m fel, ugyanannyi le
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont:
Márianosztra, faluközpont. Autóbusz forduló, tömegközlekedéssel legcélszerûbb Budapestrõl vonattal
Szobig utazni, sûrû forgalom a Nyugatiból, majd a nagyjából óránként közlekedõ 354-es Volánbusz járattal
Márianosztrára. Kocsival érkezõk parkolhatnak kissé feljebb a faluban, a Miklós utca végénél, így
spórolhatnak pár száz méter sétát.A túra jellege:
Könnyû gyalogtúra remekül jelzett, kitáblázott turistautakon, ösvényeken, a Kopasz-hegy, és a
Nagy-Sas-hegy tetejére meredek, de rövid kaptató. Félúton, Nagyirtáspusztán, a Szt.Orbán Hotel
éttermében betérési lehetõség. Útközben vízvételi lehetõség nincs, vigyünk magunkkal kellõ mennyiségû
folyadékot, nyáron, izzasztóan melegek a füves hegyoldalak.
Térképkivágat: Börzsöny 1:40 000 (Cartographia), http://www.cartographia.hu/borzsony-turistaterkep-5.html
A túra leírása
Márianosztra központjából, az autóbusz fordulótól indulunk a Miklós utcán, a Zöld sáv és a Piros +
jelzéseket követve. A Szõlõ utcára, balra térnek majd el a jelzések, mi is erre megyünk, majd a P+ jelek
balra fordulnak le, itt fogunk majd visszajönni, ha kocsival vagyunk, egészen idáig fel tudunk jönni, és valahol
az út szélén letehetjük az autót. A Zöld jelzésû úton elhagyjuk a falu utolsó házait is, széles, kényelmes
kocsiúton gyalogolunk, kellemes, árnyas erdõben. Hosszúkás, elbûvölõ szépségû tisztást, a Sarok-rétet
érintjük, és 20 perc, enyhén, de folyamatosan emelkedõ úton érjük el a Zöld
http://kirandulastippek.hu/news/article/marianosztrai-kortura-a-borzsony-meses-kilatast-nyujto-vulkani-kupjair
a

