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Sebes –Körös szoros térsége/ Királyerdő hegység  8-as számú turistaút 

 
Elnevezés Ökrök völgye  

Hegység Királyerdő 

Útvonal típusa Körút 

Turistajelzés 
Piros  pont  

Útvonal  
(végpontok  BOLD-al) 

Az útvonal a remetelórévi Körös hídtól indul, ahol jobbra elhagyja az aszfaltozott utat, és az 
Ökrök völgyét követi egy földúton . Ezen az úton haladunk  30-40 percet, amikor eljutunk 
egy pontig, ahol 3 irányjelző táblát találunk. Elhagyjuk az utat és a piros pont jelzés itt átvált 
dupla piros pontra. A patakon átkelve, annak a jobb partján  haladunk, eleinte emelkedik az 
ösvény, kicsit eltávolodik a vízfolyástól, majd visszaereszkedik a vízhez. Így jutunk el  kb 15 
perc alatt a vízeséshez. Innen vissza az elhagyott útig ugyanezt a dupla piros pont jelzést 
követjük. A félórás kitérő után visszaérünk a piros pont jelzésig . Innen  az út emelkedik, bő 
fél óra mászás után az út balra fordul, mi pedig megyünk tovább egyenesen, fel a völgyön. 
10 perc után kiérünk egy tisztásra, ahol hírtelen jobbra térünk, egy ház mellett, és egy 
szekértat követünk , továbbra is felfelé, egészen a Barátka – Körösponor útig. Itt jobbra 
térünk és az utat követjük,  a tanya házai között haladunk bő 1 km-t. A tanya után az erdő 
szélt követjük.  800 méter után egy ujabb letérőhöz érünk, amelyiken 15 perc alatt leérhetünk 
egy kis barlanghoz. A félórás kitérő után folytatjuk utunkat az erdő szélén. Pár perc után 
érünk fel a kilátóponthoz. A kilátóról visszatérünk az útra, ami enyhén ereszkedik, hogy a 
végén 100 métert másszon. Felérünk egy dombtetőre, ahol egy jelzőoszlopot találunk, és egy 
irányjelző táblát, amin az áll, hogy Remetelórév  10 perc. Egy meredek oldalon ereszkedünk , 
majd beérünk az erdőbe, leérünk a völgybe,  a falu szélén lévő házakhoz, ahonnan indultunk 
az Ökrök völgye körútjára. 

Útvonal hossza km-ben 9 km 

Össz szintkülönbség 433 

Becsült idő 4 óra 

Járható : Nyáron / Télen / 
Egész évben járható 

Egész évben járható 

Jelzőoszlopok száma  1 

Irányjelző nyilak száma  16 

Figyelmeztető táblák száma 0 

Térképek és azok helyei az 
útvonalon 

0 

Ösvény állapota jó 

Jelzés állapota kiváló 

Szükséges munkálatok - 

Menedékhelyek az útvonal 
mentén / férőhely/ állapot 

0 

Túra nehézségi foka Közepes , nem igényel speciális felszerelést 

Útvonal fontossága 
Ezen az ösvényen eljutunk az Ökrök völgyébe,  egy 7 méter magas vízeséshez, onnan 
kimászunk sziklás kilátókhoz, ahonnan gyönyörű a kilátás a Sebes Körös völgyére. 

Megközelítés 
Autóval Barátkáról , rögtön a vasúti átkelő után balra térünk a Csarnóháza felé vezető útra, 
és ezen haladunk 4 km-t, Remetelórévig, a DJ108I számú úton. 

Szabványosítás éve 2015 

 
 


