
Turistautak ügyosztály 

 

Turistaút leírása 

 

Sebes –Körös szoros térsége/ Királyerdő hegység  6-os számú turistaút 

 
Elnevezés Zichy barlang -Vársonkolyos 

Hegység Királyerdő 

Útvonal típusa összekötő 

Kerékpáros turizmus nem 

Turistajelzés Piros háromszög 

Útvonal  
(végpontok  BOLD-al) 

A jelzés a Zichy barlangtól indul, az első 200 méteren 5 jelzésnek azonos a 

nyomvonala, majd a hídnál leválik a sárga pont , a kék pont és a kék háromszög. 

A piros háromszög a piros ponttal közösen haladnak a Körössel párhuzamosan , 

a bal parton, majd mászni kezd az ösvény szerpentinekben kűzdi le a mászást az 

erdőn át. Bő fél óra mászás után felérünk a Csiga-kilátóhoz. Pár méteren még 

emelkedik az ösvény, majd a szintgörbén haladva jutun el egy kanyarhoz, enhén 

mocsaras részre, ahol a piros pont jelzés jobbra tart, és elválik a piros 

háromszögtől. A mi utunk innen erősen emelkedik az erdőn át, egészen még ki 

nem érünk az erdőből a legelőkig. Innen szép kilátás nyílik a Vigyázó csúcsra és 

hegységre. Innen enyhén balra, azaz DK-i irányba folytatjuk az utunkat, 

keresztezzük a tisztást, és bemegyünk a tölgyfaerdőbe. Enyhe ereszkedőn érünk 

el a Sfaras viznyelőig. Itt a jelzés jobbra fordul és elkezd kitartóan mászni, házak 

mellett is, a Papok dombjának tetejéig. Innen szekérúton haladunk tovább, a 

Pojorita tanyáig. Itt egy kútnál találkozunk a kék  kereszt jelzéssel. Itt balra 

térünk, a két jelzés közösen halad, és egy hosszú ereszkedés következik, házak 

mellett megyünk el, majd leérünk a völgybe a Vársonkolyos – Zíchy határ ( Zece 

hotare) közútra, amin balra fordulunk. A forduló után 200 méterrel a job oldalon 

láthatjuk a Győzel vízkeletet ( Izbucul Izbandis). Az utat követjük egészen 

Vársonkolyos központjáig. 
Útvonal hossza km-ben 9 km 

Össz szintkülönbség +450m/ -450 

Becsült idő 3,5 óra 

Járható : Nyáron / Télen / 

Egész évben járható 
Egész évben járható 

Jelzőoszlopok száma  0 

Irányjelző nyilak száma  8 

Figyelmeztető táblák 

száma 
0 

Térképek és azok helyei az 

útvonalon 
2: 1 a Zichy barlangnál és 1 Vársonkolyos központjában 

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 egy kellemes túrához, kilátópontok, viznyelők, és kisebb barlangok 

megtekintésével egybekötve. 

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

Vasúton  Révi barlang megállóhely 

Szabványosítás éve  
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