
Teljes táv: 
7 km

 Időtartam: 
 kb. 3-3,5 óra

 Szintemelkedés: 
 380 m

Nehézség: 
könnyű-közepes

  Az útvonal több olyan történelmi megállóhelyen át vezet, ahol pihenés közben
 a környékről származó gasztró-specialitásokat ízleljük meg. Élményekben gazdag
erdei sétánk energia feltöltő hatását a körülöttünk magasodó monumentális bükkfák
tovább fokozzák. A nagy melegben a hegy és az erdők hűvös klímája garantált
felüdülést jelent minden résztvevőnek!

Ízekben és élményekben gazdag túrára invitál minden kedves természetjárót
 a Kékestető Nonprofit Kft. Magyarország legmagasabb középhegységében 
 2019. június 23-án vasárnap 10 órától! Az Édes manna túra a Kékestetőn
    található Tető étteremtől indul és ide is érkezik vissza. 
 
 A túra állomásain rendkívül zamatos, és nagyon egészséges ételeket 
 lehet majd megkóstolni. 

Túra útvonal részletei: 
A Mátra keleti főgerincét az ország legszebb hegyi hullámvasútjaként emlegetik. Itt halad az Országos
Kéktúra (OKT) útvonalának 21. szakasza Mátraháza – Kékestető – Sirok között. Tematikus gasztró-túránk is
ennek a szakasznak egy szeletén halad. Az Angyalok tisztásáról azonnal belépünk egy bükkerdőbe, ahol
megismerkedünk a Kárpát-medence középhegységeire jellemző erdőtakarójával, növény-, és állatvilágával.
A „Rákos-villa” néven ismert Csonka-villa épületét elhagyva egy meredek, kőmorzsalékos, szakaszon vezet utunk
a Sötét-lápa-nyergébe. Utunk során gyakran érintünk kilátópontokat. Célállomásunk a Sas-kő, de közben érintjük 
az Erzsébet-sziklát, különleges természeti képződményeket, a Béka-követ és az úgynevezett boszorkányerdőket
is. A Sas-kő 899 méter magas csúcsát megmászva elénk tárul a teljes Parádi-medence, a Bükk, a Felső-Mátra, 
a Karancs-Medves-fennsík és a távoli Tátra is – ez a Mátra egyik legszebb kilátópontja. A Sas-kőről
visszatúrázunk a Sötét-lápa-nyergébe, onnan pedig egy meredek esésvonalú lejtőn leereszkedünk
a Gabi halála emlékműig. Innen egy Északi oldalra csodálatos kilátást biztosító úgynevezett alsó
pinceúton fogunk haladni nyugati irányban egészen a sárga csík kereszteződésig. Majd a sárga
kereszt útvonalon fogunk visszatérni Kékestetőre.  

Amiket megkóstolunk:
 
• ízesített házi mézek (pálinkás, kókuszos, barackos, négycsokis)

• különleges sajtok

• természet gyümölcsei lekvárba főzve és buktában szervírozva

A kiosztott mézeket és sajtokat ingyen lehet megkóstolni és hazavinni. 

Túrázással kapcsolatos további tippek:  
https://kekesteto.hu/tippek-es-tanacsok-nem-csak-a-kekestetore-induloknak 

A túrán való részvételhez fontos 
a megfelelő felszerelés,ugyanis
túravezetőnk csak ebben az esetben
tudja biztosítani a biztonságos túrázás
lehetőségét Kékestetőn és a környező
útvonalakon!

A túrára nem kell előre jelentkezni, de
az indulási idő előtt minimum 10 perccel,
azaz 9.50-kor érdemes megjelenni
a Tető étteremnél, ahol a résztvevőknek
egy rövid regisztrációs papírt kell kitölteni.
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