
Turistautak ügyosztály 

 

Turistaút leírása 

 

Sebes –Körös szoros térsége/ Királyerdő hegység  7-es számú turistaút 
 
Elnevezés Vársonkolyos – Pokol barlang 

Hegység Királyerdő 

Útvonal típusa Összekötő út 

Kerékpáros turizmus Igen  - könnyű út 

Turistajelzés Kék kereszt 

Útvonal  
(végpontok  BOLD-al) 

A jelzés a vársonkolyosi vasúti állomással szemközt, a Sebes Körös hídjánál 

indúl, és a településen , a főutcát követi, majd a Zíchy határ ( Zece Hoare) felé 

vezető úton halad. Az utolsó házak elhagyésa után, balkéz felé láthatjuk egy 

sziklafal tövében, egy pihenőhely mellett a Győzelem vízkeletet ( Izbandis).  

Megyünk tovább az úton, majd 200 méterrel feljebb  letérünk az úról, élesen 

jobbra fordúlva, egy szekérúton haladunk  felfele. 10 perc mászás után 1-2 ház 

mellett visz az út, majd innen meredekebben emelkedik, tisztásokat szel 

keresztül. Időnként visszafordúlva Vársonkolyos és a környező hegyek látképét 

csodálhatjuk meg.Egy kúthoz érünk, házak mellett, ahol  eddigi utitársunk, a 

piros háromszög jelzés jobbra, felfele haladva elválik a mi kék keresztünktől. 

Innen sokáig köves autóúton megyünk, a Paphegyi (Pozsorita ) és Deal hegyi 

tanyákon haladunk át. Eljutunk egy útkereszteződéshez, ahol  jobbra fordulunk, 

majd  200-250 méter után az utat elhagyva hírtelen balra téünk, kis faajtón át 

térünk az ösvényre, majd ereszkedünk, áthaladunk egy dolinán, és újabb 

tanyánál  érkezünk vissza egy kavicsos útra. Kicsit jobbra, majd ismét balra 

követjük a jelzést. Erőteljesen jobbra kanyarodunk és felfelé haladunk egy 

meredek emelkedőn a Kereszt dombra (Dealul Crucii). A táj jellegzetesen 

királyerdői, szép kilátások, karsztikus jelenségekkel teleszórva. Hamarosan 

mellénk szegődik a kék csík jelzés, és közösen mennek le az uticélunkhoz, a 

Pokol barlanghoz. 
Útvonal hossza km-ben 8 km 

Össz szintkülönbség +316 m , -100 

Becsült idő 4 óra 

Járható : Nyáron / Télen / 

Egész évben járható 
Egész évben járható 

Jelzőoszlopok száma  0 

Irányjelző nyilak száma  5 

Figyelmeztető táblák 

száma 
0 

Térképek és azok helyei az 

útvonalon 
1 , Vársonkolyos központjában 

Ösvény állapota Jó 

Jelzés állapota Kiváló 

Szükséges munkálatok Takaritás, bedőlt fák felvágása 

Menedékhelyek az útvonal 

mentén / férőhely/ állapot 
Vársonkolyos központjában több panzió is elérhető  ( Hotel  Contele Dracula…) 

Túra nehézségi foka Könnyű, nem igényel speciális felszerelést 

Útvonal fontossága  

Megközelítés 

Közúton Köröstopnál a D.N. 1-ről betérni Rév felé ( DJ 108 O), onnan át 

Vársonkolyosra  a DJ 108 I számú úton. 

Vasúton:  Vársonkolyos  vasúti megálló. 

Szabványosítás éve  

 
 


