Túra - nemcsak munkakutyáknak - 2013. december
Írta: Leidl Andrea
2013. november 08. péntek, 17:47 - Módosítás: 2013. december 08. vasárnap, 22:21

***English below*** 2013. december 8-án vasárnap 9:00-től kb. 16:00-ig az Év
Munkakutyája
túrák utolsó állomásaként
Mikulás-túrát
szervezünk
Visegrád környékére
, melyre mindenkit (tagokat és nem tagokat egyaránt) szeretettel meghívunk!

Tervezett útvonal: (piros túristajelzésen) Visegrád - Apátkúti-halastó - Ördögmalom-vízesés
- Magda-forrás - Telgárthy-forrás - Telgárthy-rét - Kaán-forrás, majd vissza (esetleg a
Spartacus-ösvényen és) a piros háromszög jelzésen (kb. 6 km).

ÚJDONSÁG: Túra után szarvasgomba kereső tréning lehetőség (5000 Ft/óra, résztvevők
számától függetlenül)!

Előzetes jelentkezés emailben telefonszám megadásával legkésőbb dec. 4-ig. A túrán való
részvétel ingyenes.

Ördögmalom vízesés (forrás: bien.hu )

Találkozó 8:45-kor Visegrádon a parkolóban hajókikötőnél, ahol a 880-as, 882-es és 889-es
busz is megáll és túrista info iroda is van, innen indul a kék és piros túristaút (zöld i betű).
Indulás 09:00 órakor.
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Forrás: Pilis Visegrádi-hegység, Cartographia turistakalauz-sorozat, 83. térkép ( www.parker
do.hu
)

A Mikulás-sapkát hozók külön meglepetés díjban részesülnek! :)

Részlet a www.visegrad.hu oldalon található leírásból:

"A patak völgye olykor annyira összeszűkül, hogy a meredek oldalak a napfényt is alig
engedik be. Kidőlt bükkfa óriások mutatják fölből kifordult tányérgyökerüket. Majd sudár fák
között magasodnak hihetetlennek tűnő sziklatömbök. A forrásnál tartunk kortyoló pihenőt. A
közben felmerült kérdésekre talán itt kaphatunk választ. Utunkat folytatva erdészeti aszfalton az
Ördögbánya mellett a hegység keresztmetszetét, andezit tömegét tekinthetjük meg.

Az Apátkúti vadászház, és az István kunyhó rendezett erdőbe illő környezetét elhagyva érjük
el a patak és az ember alakította kis lapos tisztást: a Telgárthy-rét felső szegletében
millecentenáriumi emlékoszlopot állíttatott az Erdészet.
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A honfoglaló hét vezér sámánisztikus feje tölgyfából faragva, a hét törzs neve kőbe lett vésve.
Körbe hét piramis (magyar tölgy) növekedik. Játék és pihenés után betérünk a kerítéssel védett
Bertényi Miklós Füvészkertbe. Fenyveseivel, hídjaival magashegységi hangulatot áraszt a
tájképi kis arborétum.

Felső útjáról oda köszönhetünk a Visegrádi Fellegvár távoli falainak. Az arborétumi kitérő után
a patak, Ördögmalom-vízesés énél csodálhatjuk sziklavájó munkáját. Mesterséges tó mellett
haladunk el. Majd balra tekintve, Visegrád első, erdőbe bújó épületét a Dunakanyar Erdei
Iskolát láthatjuk."

***English version***

We kindly invite our members and non-members to our Santa Claus hiking on 8th Dec.
Please write an email if you are interested.
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