
Turistautak ügyosztály 

 

Turistaút leírása 

 

Sebes –Körös szoros térsége/ Királyerdő hegység  3-as számú turistaút 

 
Elnevezés Czárán kilátók körútja 

Hegység Királyerdő 

Útvonal típusa körút 

Kerékpáros turizmus nem 

Turistajelzés Sárga  pont 

Útvonal  
(végpontok  BOLD-al) 

A jelzés a Zichy barlangtól, a piros pont, piros háromszög, valamint a kék pont és a kék 

háromszög társaságában indul. A híd előtt leválik a két piros jelzés. Mi átmegyünk a 

hídon, ahol a két kék jelzés is elkanyarodik, az egyik jobbra, a másik balra. A sárga 

pontot követve átkelünk a vasúton, és elkezdünk meredeken felfelé mászni. 450 m 

tengerszint feletti magasságig mászunk, ahol egy kitérőn lehet a Piros barlanghoz jutni. 

A barlangtól felmászunk a Központi kilátóig, ahol a látvány kárpótol az eddigi 

fáradozásért. Visszattérünk a sárga jelzésre, majd találkozunk a kék ponttal. Egy rövid 

szakaszon a két jelzés közösen halad, és elöbb mászunk egy keveset, majd leereszkedünk 

a Szohodol száraz völgyébe. Ez követően kimászunk innen, és hamarosan elérünk a 

fémkereszttel is jelzett Kereszt kilátóhoz. ( Stanu Stupului). Itt a sárga pont jelzés felfelé, 

azaz balra kanyarodik, elválik a kéktől. Felmászunk a Menekültek barlangjáig. Azután 

tovább mászunk és a Magura csúcs alatt, elérjük az útvonal legmagasabb pontját. Innen 

ereszkedni kezdünk a gerincen, és elhaladunk több kilátó pont mellett. Az utolsónál 

élesen balra fordulunk, majd elkezdünk keményen ereszkedni. 20 méterrel a vasúti sín 

előtt elhaladunk a Kakas bánya barlangja mellett. A vasúti sínnél találkozunk a kék 

háromszöggel. A két jelzés kikerüli az alagutat, leereszkedik jobbra a Kereszt szikla alatt 

levő tó partján halad tovább, majd a vasúti sín mellett eljut a vasúti állomásig, a hídig, 

majd azon áthaladva visszaérünk a kiindulóponthoz, a a Zichy barlanghoz, a  

hajdani Révi menedékház szomszédságába. 

Útvonal hossza km-ben 4 km 

Össz szintkülönbség 307 m  

Becsült idő 4 óra 

Járható : Nyáron / Télen / 

Egész évben járható 
Egész évben járható 

Jelzőoszlopok száma  0 

Irányjelző nyilak száma  2 

Figyelmeztető táblák 

száma 
0 

Térképek és azok helyei az 

útvonalon 
1, Zichy barlangnál 

Ösvény állapota Jó 

Jelzés állapota Kiváló 

Szükséges munkálatok Takaritás, bedőlt fák felvágása 

Menedékhelyek az útvonal 

mentén / férőhely/ állapot 
- 

Túra nehézségi foka Könnyű , nem igényel speciális felszerelést 

Útvonal fontossága 
Lehetőséget nyújt a turisták számára, hogy megtekintsenek 3 kicsi barlangot, és 3 

kilátópontot 

Megközelítés 
Közúton Köröstopnál a D.N. 1-ről betérni Rév felé 

Vasúton  Révi barlang megállóhely 

Szabványosítás éve  

 
 

http://www.welcometoromania.ro/Padurea_Craiului/Padurea_Craiului_Pestera_Vadu_Crisului_m.htm
http://www.welcometoromania.ro/Padurea_Craiului/Padurea_Craiului_Pestera_Fugarilor_m.htm
http://www.welcometoromania.ro/Padurea_Craiului/Padurea_Craiului_Pestera_Bcocosului_m.htm

