
 

 

 

 

A BAKONYI KALANDOROK TURISTA EGYESÜLET a sok túrázó számára talán méltatlanul 
kevésbé ismert Karancs-Medves vidékét látogatja meg idén pünkösdkor. Geológiai 
barangolásunk során felkeressük az Ipolytarnóci Ősmaradványok világhírű természetvédelmi 
területét, amely a régmúlt emlékeit őrzi, továbbá bejárjuk Európa legnagyobb bazaltplatóját, 
„bevesszük” a Salgó- és a Somoskői várat és többek között meghódítjuk a Boszorkány-követ és 
a Palóc Olimpost, megcsodáljuk az egyedülálló, bámulatos Somoskői bazaltömlést és a hatalmas 
Szilvás-kői bazaltzuhatagot! A geológiai tanösvények látogatása során megismerhetjük a több 
millió évvel ezelőtt itt zajló vulkáni tevékenységeket, megcsodálhatjuk a lenyűgöző szépségű 
bazaltképződményeket és gyönyörködhetünk a lélegzetelállító panorámában. 
 

Utazás:  Szervezett külön busszal Győrből (Tatabánya – Budapest - Salgótarján 
útvonalon felszállási lehetőség). 

Találkozó:  2014. június 06. péntek 7:30 órakor a Győr Plaza parkolóban (Jereváni út). 
Hazaérkezés: 2014. június 09. vasárnap kb. 17 órakor a Győr Plaza parkolójába. 
 
Program: 

1. nap, péntek – Ipolytarnóc Ősmaradványok Természetvédelmi Terület 

Délelőtt utazás Ipolytarnócra, ahol kalandos időutazás részesei lehetünk (Geológiai tanösvény; 
Miocén erdő; Lombkorona sétány; Biológiai, Kőszikla és Kőzetparki tanösvények; Bükkábrányi 
fák; fogadóépület kiállítása; 4D mozi). 
Szállás elfoglalása az esti órákban Somoskőújfalun, vacsora. 
 
2. nap, szombat – A Szilvás-kői bazaltzuhatag, Salgóvár, Boszorkány-kő 

Reggeli után utazás busszal Rónabányára.  
Túra a Szilvás-kői geológiai tanösvényen (Bagó-kő, Szilvás-kő, Bazaltzuhatag), majd a 
Rónabányai jellegzetes, konyhakertes bányászlakások megtekintése kb. 4 km / 150 m szint. 
Buszos utazás Eresztvénybe, ahol étkezési lehetőség kínálkozik helyi specialitások íncsiklandó 
választékából.  
Délutáni túra: Eresztvény – Salgóvár – Boszorkány-kő – Somoskőújfalu; kb. 8 km / 250 m szint. 
Este vacsora és dínom-dánom… 
 
  



3. nap, vasárnap – Somoskő, bazaltömlés 

Reggeli után utazás busszal Somoskőre.  
Túra: Magyar-bányai kőpark – Somoskő – Petőfi kunyhó – Somoskő vára (SK)– Macskalyuk 
kőbánya tanösvény – Somoskői tanösvény (Bazaltömlés, Krúdy forrás) – Bikkrét (SK Bukovinka) 
– Somoskőújfalu; kb. 11 km / 250 m szint. 
Este vacsora és szabadprogram… 
 
4. nap, hétfő – Karancs a Palóc Olimposz 

Reggeli után elhagyjuk a szállást, majd irány a Palóc Olimposz. 
Túra: Somoskőújfalu – Kis-Karancs – Karancs kilátó – Karancs-kápolna – Somoskőújfalu;  
Kb. 9 km / 500 m szint. 
Túra után étkezési lehetőség Salgótarjánban, majd utazás haza. 
 
Részvételi díj: Egyesületi tagoknak:   25.000,- Ft/fő;   

Nem Egyesületi tagoknak: 28.000,- Ft/fő. 
 

A részvételi díj tartalmazza:  

• szállás 3 éjszakára a Somosi Fogadóban (idegenforgalmi adóval); 
• reggeli és 2 fogásos meleg vacsora minden nap; 
• túravezetés; 
• előadások a Karancs-Medves érdekességeiről helyi geológusoktól; 
• Ipolytarnóc Ősmaradványok teljes belépő (4D mozi, tanösvények, geológiai túravezetés, 

kávézó kupon, stb.); 
• Somoskői vár belépő; 
• buszos utazás Győrből a geotúrára és vissza, illetve minden nap a túrákra. 

A részvételi díj nem tartalmazza: 

• ebéd. 
 

Létszámkorlát: maximum 35 fő! 

 

Kérjük, hogy aki részt kíván venni a rendezvényen, mielőbb jelezze részvételi szándékát a 
bakonyikalandorok@gmail.com e-mail címre, melyről hamarosan megküldjük a részvétel 
visszaigazolását. Helyfoglalás jelentkezési sorrendben! Jelentkezési határidő: 2014. április 30. 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 
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