Nagybörzsönyi körtúra, a Nagy-Hideg-hegyre
2019. február 15. 16:23

Fenséges bükkösök, vadregényes patakvölgyek a Börzsöny nyugati területén
A Börzsöny nyugati peremén fekvõ, középkori templomairól, vízimalmáról ismert Nagybörzsönybõl
indulunk a hegység egyik legnépszerûbb csúcsára, a Nagy-Hideg-hegyre. Utunkat szép kilátópontok,
vadregényes patakvölgyek, meseszép bükkösök váltogatják, a Nagy-Hideg-hegy fantasztikus
körkilátást nyújtó, füves magaslata alatt pedig barátságos turistaház várja a kirándulókat. A
Kis-Hideg-hegyen át, Bányapuszta érintésével, a Börzsönyi-patak romantikus völgyén érünk vissza a
faluba.A túra hossza:
18,9 km, a falu fõterérõl. Autóval egészen a falu széléig tudunk menni, így oda-vissza 1,8 km-rel rövidebb a
túra.A túra idõtartama: 6 óraSzintkülönbség: 670 m fel, ugyanannyi le
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont:
Nagybörzsöny, Hunyadi tér, buszmegálló. Tömegközlekedéssel Budapestrõl megközelíthetõ Szobig
vonattal, a Nyugatiból, majd busszal 30 perc Nagybörzsöny. Menetrend itt.
Autóval, a fõ térrõl a Kossuth, Hegyalja, Széchenyi utcákon tudunk elgurulni a falu széléig, ahonnan
indíthatjuk a túrát, spórolva majdnem 2 km-t.A túra jellege:
Közepesen nehéz, hosszú gyalogtúra jól jelzett turistautakon, ösvényeken. A viszonylag nagy szintkülönbség
egyenletesen oszlik el, csak közvetlenül a Nagy-Hideg-hegy környékén vannak meredekebb szakaszok.
Több helyen is gázlókon kell, patakmedreken átkelnünk, csapadékos idõ után megnehezítheti néhol az
átkelést a megnövekedett vízmennyiség. A turistaház büféje többnyire csak hétvégén van nyitva.
Térképkivágat: Börzsöny 1:40 000 (Cartographia)
A túra leírása
Nagybörzsöny központjából, a Hunyadi térrõl indulunk a Kék, a Piros és a Sárga sáv jelzéseken, keleti
irányban. A tér végénél balra fordulunk a Kossuth utcába, innen már csak a Piros és a Kék jelzéseket
követjük. Jobbra a kézmûves lekvárbolt (isteni lekvárokkal, szörpökkel), az Édes Otthon és a Malomkert
panzió és étterem, a bal oldalon a régi, múzeumként mûködõ vízimalom épülete. Átmegyünk a hídon, majd
jobbra, de pár lépésre meg balra kanyarodunk a Hegyalja utcán. A Széchenyi utcára kiérve jobbra térünk,
mely kivezet a falu házai közül. Betonúton megyünk egy szakaszon, aztán már a patak túloldalán, egy tágas
mezõ szélén jobbra tér le jelzett ösvényünk. Sûrû aljnövényzetû erdõs részen vág át kissé benõtt, keskeny
ösvényünk, egy útjelzõtáblánál érünk ki a ritkásabb erdõbe, ahol kissé jobbra tartunk az innen induló Kék
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