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Kerpenyéd térsége/ Béli-hegység  1-es számú turistaút 

 
Elnevezés Kerpenyéd – Kalugyeri Dagadóforrás és kolostor 

Hegység Béli hegység 

Útvonal típusa Összekötő út 

Kerékpáros 

turizmus/nehézségi fok 
Igen / könnyű 

Turistajelzés Kék háromszög 

Útvonal  
(végpontok  BOLD-al) 

Az útvonal Kerpenyéd központjából (GPS koordináták = 46
o
 27’ 15,67” N ; 22

o
 29’ 

42,32” E, magasság 319m  ), a D.N. 76 (km. 93,3)  és a Vaskohszohodol , Kalugyer felé 

vezető utak kereszteződéséből indul. A villanyoszlopon lévő jelzőtábla  mutatja az 

irányt. Rátérünk az Vaskohszohodol felé vezető útra, és azt követjük egeszen a Kristyor 

patakon átívelő hídig. A hídon átkelünk, és rögtön letérünk balra. Innen az út a patak 

jobb partján  halad, Kerpenyéd házi és kertjei mellett. Elhaladunk a régi kőbánya romjai 

mellett is. Kerpenyéd központjából 3 kilométert tettünk meg idáig. Itt jobbra fordulunk, 

elhaladunk pár ház mellett, majd újabb 450 m. megtétele után egy fiatal edőbe érünk, 

melyben 550 métert megyünk, majd kiérünk egy nagy tisztásra. Tovább megyünk a 

tisztás bal szélét követve, párhuzamosan az itt folyó  kicsi patakkal. Körülbelül 100 

méter után átkelünk a kicsi patakon, és a bal parton követjük az ösvényt az erdőn át. A 

150 méternyi enyhe emelkedő után, ami itt rank vár,  kiérünk a Kalugyerhez tartozó 

legelőkre. A rét közepén találunk egy oszlopot, rajta két turista- irányjelző táblát, egy 

ami Kalugyer felé mutat és egy amerről mi jövünk, azaz Kerpenyéd felé. Követjük a 

szekérutat, amit a rét felső részén találunk, gyümölcsfák mellett megyünk el, 

megkerülünk egy nagy    ( 50 m átmérőjü) dolinát, majd keresztezzük az utat, ami a 

faluból jön fel. Ezen megyünk  400 métert lefelé, majd egy másik szekérútron  balra 

térünk,  és ezen megyünk tovább. Egy kilometer után beérünk Kalugyer faluba, a 

Vaskohszohodol felől érkező aszfaltos útra, ami a Kalugyeri Dagadóforráshoz és 

kolostorhoz vezet. (GPS koordonáták = 46
 o 

.23’ 43,46” N ; 22
 o
 29’ 14.86” E ; 

magasság. 410m). A faluból kiérve 2 kilométeren át  követjük  az aszfaltozott utat, 

egészen egy fakeresztig, ahol letérhetünk balra, egy ösvényre ami egyenesen az 

uticélunkhoz vezet. 

Útvonal hossza km-ben 9,8 km 

Össz szintkülönbség 220 m 

Becsült idő 3-4 óra 

Járható : Nyáron / Télen / 

Egész évben járható 
Egész évben járható . Télen túrasivel vagy hótalppal. 

Jelzőoszlopok száma  1 

Irányjelző nyilak száma  3 

Figyelmeztető táblák 

száma 
- 

Térképek és azok helyei az 

útvonalon 
- 

Ösvény állapota jó 

Jelzés állapota jó 

Szükséges munkálatok - 

Menedékhelyek az útvonal 

mentén / férőhely/ állapot 
- 

Túra nehézségi foka könnyű 

Útvonal fontossága Összeköti Kerpenyédet a Kalugyeri Dagadóforrással és az itt található kolostorral 

Megközelítés D.N. 76 (Nagyvárad – Déva) 
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