Hajdú-Bihar megyei – Debrecen Városi
Természetjáró Szövetség
Debrecen, Kossuth u.1.
www.hajdutura.hu
Levelezési cím: Debrecen, 4002 Pf: 87
Személyes ügyintézés szerdai napokon 16:00-17:30
___________________________________________________________________________
Következő túránk főszereplői a barlangok lesznek, és izgalmas túrát teszünk a Szegyesdi-völgyben.

TÚRAKIÍRÁS
Túra ideje:

2019. augusztus 24. szombat

Indulás:

Fenti napon 6:00 órakor a Petőfi térről.

Túraútvonal:
1./Hosszabb túra, Kiskoh – Medve barlang látogatása – József nádor barlang –
Semsey-barlang – Kőrises hegy – Entz-barlang – Leány-barlang – Pethő-barlang – Schmidl-barlang –
Szeles-lyuk – Kovács-barlang – Szombathy-barlang – Mihaltz-barlang – Frivaldszky-barlang – Kereki
Nagy Sándor-barlang – Farkas szírt – Herman-barlang – Menyét-barlang – Kőhidas-barlang – Ló-barlang
– Próba-barlang – Som hegyi barlang – Kisszegyesd. Táv: 11 km, Szintemelkedés: 410 méter.
2./Rövidebb túra, Kiskoh – Medve-barlang látogatása – Frivaldszky-barlang –
Miháltz-barlang – Kereki Nagy Sándor-barlang – Farkas szírt – Herman-barlang – Menyét-barlang –
Kőhidas-barlang – Kőhomlok-barlang – Ló-barlang – Próba-barlang – Som hegyi barlang – Kisszegyesd.
Táv: 10 km, Szintemelkedés: 320 méter.
Túra díja:
4.000.-Ft, melyet szerdai napokon lehet befizetni 16:00-17:30 között a Kossuth
u. 1. szám alatt. A jelentkezés a befizetéssel válik érvényessé. Biztosítás egyénileg köthető!
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt!
Ajánlott:
Időjárásnak megfelelő, réteges öltözék. A barlangokban hűvösre, a völgyben
bedőlt fákra, előző időszakban lehullott eső esetén vizes szakaszokra is lehet számítani. Ez esetben
célszerű váltócipőt hozni. Egynapi hideg élelem, folyadék, túrabot, egyéni szükségletek szerinti
eszközök. Európai Egészségbiztosítási Kártya, határátlépéshez érvényes személyi igazolvány.
A Medve-barlang, nem csak Bihar megye, hanem Románia egyik leglátogatottabb turisztikai célpontja,
közlátogatásra berendezett barlangja. Nevét az itt felfedezett számos barlangi ősmedve csontváz
maradványról kapta, a cseppkövek szépsége pedig lenyűgöző. A barlang hossza több mint 1500 méter,
és több, két szinten elhelyezkedő folyosóból áll. A felső folyosó 488 méter hosszúságban be van
rendezve, az alsó pedig tudományos kutatások céljára van fenntartva.
A belépők: 10-20 lej között vannak, helyben látjuk, melyik lesz a legkedvezőbb.
Szép időt, kellemes túrázást kíván a szervező (Lévai Gyöngyi), és a túravezetők (Elek és Gyula)!

