
Turistautak ügyosztály 
 

Turistaút leírása 

 

Sebes –Körös szoros térsége/ Királyerdő hegység 5-ös számú turistaút 

 

Elnevezés 
Zichy barlang- Misid völgye- Biró Lajos barlang 
 

Hegység Királyerdő 

Útvonal típusa Összekötő 

Kerékpáros turizmus nem 

Turistajelzés Kék háromszög 

Útvonal  
(végpontok  BOLD-al) 

A jelzés a Zichy barlangtól indul, a piros pont , piros  háromszög, valamint a 

kék  és sárga ponttal közösen. A híd előtt leválik a piros pont és a piros 

háromszög is. Mi balra térünk és  átmegyünk a hídon. A mi jelzésünk a híd után 

jobbra fordul,  a vasúti sin mellett halad. A vasúti síneket követjük, elhaladunk a 

Stanul Stupului sziklafal mellett (balra). Itt elhagy minket a kék pont 

jelzés.Kikerüljük az alagutat, majd mikr visszaérünk a vasuti sinekhez leválik a 

sárga pont jelzés is. Innen a jelzés Sonkolyos irányába visz. Kb 1,5 km után 

elérünk a hídhoz. Átmegyünk a hídon, és balra fordulunk. Rövid időre mellénk 

szegődik a piros háromszög jelzés. Felfelé visz az út a Kastély irányába. Pont a 

kastélykapuja elött jobbra fordulunk a kerités mentén haladunk , továbbra is 

felfelé. Egy kilátóhoz érünk, ahonnan leereszkedünk a Franturii tisztásra, itt van 

a Szelek barlang bejárata is. A tisztás végénél jelzésünk újra emelkedni kezd. 

Miután megcsodáltuk a kilátó nyújtotta tájat, ahova egy kitérőn jutottunk el, 

leereszkedünk a Misid völgyébe. Hamarosan egy újabb kitérő a Meszes 

barlanghoz csalogat. Tovább haladunk a patak partján, amig egy régi 

betonhídhoz nem érünk. Innen erdészeti úton haladunk, kb 1 óra járásra vagyunk 

a jelzés végpontjától, a Bíró Lajos barlangtól ( Pestera Moanei). Visszafelé 

ugyanazon az úton megyünk, ahol jöttünk. 
Útvonal hossza km-ben 12 km ( egy irányba, nem oda-vissza) 

Össz szintkülönbség +350m  , -200 

Becsült idő 4 óra 

Járható : Nyáron / Télen / 

Egész évben járható. 
Egész évben járható 

Jelzőoszlopok száma  0 

Irányjelző nyilak száma  4 

Figyelmeztető táblák 

száma 
0 

Térképek és azok helyei az 

útvonalon 
2 , a Révi cseppkőbarlangnál és Sonkolyos központjában 

Ösvény állapota Jó 

Jelzés állapota Kiváló 

Szükséges munkálatok Takaritás, bedőlt fák felvágása 

Menedékhelyek az útvonal 

mentén / férőhely/ állapot 
Sonkolyoson több panzió van . 

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_Vadu_Crisului_m.htm
http://www.welcometoromania.ro/E60_Oradea_Cluj/E60_Oradea_Cluj_Pestera_Vantului_m.htm
http://www.welcometoromania.ro/Padurea_Craiului/Padurea_Craiului_Pestera_Izvor_m.htm
http://www.welcometoromania.ro/Padurea_Craiului/Padurea_Craiului_Pestera_Izvor_m.htm

