Gyalogtúra a Zemplénben 3. rész
Zempléni csúcsok
2021. április 27-29. (kedd-szerda-csütörtök) KISBUSZ (résztvevők max. 8 fő)
Ára: 58 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, a szállást (2 ágyas, fürdőszobás szobákban), a vacsorát az
1. és 2. napon, reggelit a 2. és 3. napon.
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Kozármisleny, Pécs, Budapest Üllői út)
Közben 2 pihenő
12.00 Érkezés Háromhutára, a szállásra
Első napon: túra Háromhuta környékén több kilátópontot érintve. Közben megtekintünk egy Pálos forrást és
kolostor romot. A túra hossza 10 km. Szintkülönbség 210 m

Szállás és vacsora az Északerdő Zrt. Háromhuta vendégházában
Második napon egész napos túránk során felkeressük az Amádé várromot (Mivel ezt a várat a vártúrák alatt
nincs idő felderíteni, viszont ez a vár is része örökségünknek, így ugyanolyan tájékoztatást kap minden
résztvevő, mint a vártúra sorozatban (mágnes, leírás, ismertető). Túránk során érintjük a Sólyom-kő kilátó helyet
és a Borsó-hegyen az emlékparkot.
A túra hossza 17 km. Szintkülönbség 460 m

Szállás és vacsora az Északerdő Zrt. Háromhuta vendégházában
Harmadik napon Méltó búcsú a Zempléntől a Fekete hegy megmászásával.
A túra hossza 9 km. Szintkülönbség 440 m

Fekete hegyi kilátó
A Mikófalvától 3 km-re magasodik a Fekete-hegy, amelynek a tengerszint felett 581
méter magasan lévő csúcsán az államalapítás millenniumának évében avatták fel a
rendkívüli körpanorámát nyújtó kilátótornyát. A 13 m magas fakilátóból pompás,
lenyűgöző panoráma nyílik a Hegyközre és a medencét körülölelő hegyekre.
Északnyugat felé mint egy terepasztalon sorakoznak a falvak, fölöttük koronaként ül a
Füzéri vár, mögötte a Nagy-Milic csoportja. Nyugat felé Abaújba látunk át, a Cserehát
északi dombhátain túl a messzeségben a Szlovák-karszt magaslatai kéklenek.
Északkeletre a Ronyva völgyének Szlovákiába eső falvai látszanak.

15.00 Indulás haza
Közben 2 pihenő (étkezési lehetőség Miskolcon egy áruháznál)
Érkezés 21.00 körül a saját lakáshoz
Jelentkezés és bővebb információ:
Palotai János (06-30/48-777-38, mail: palotaix@t-online.hu)
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny (www.csakszis.hu)

