
 

 

Bükk, Jávorkút környéki ötnapos túra 

A meghosszabbított hétvége során bóklászunk Szentlélek, Ómassa, Bánkút 

környékén. Felkeressük a Bálványon a kilátót és további kilátópontokat, 

átszeljük a Bükk-fennsíkot. Az utolsó napon megmásszuk a Lillafüred feletti 

hegyeket és meglátogatunk néhány barlangot. 

 

Időpont: 2019. április 27- május 1. (szombat-szerda) 

 

Találkozó: 2019. április 27. reggel Szentlélek-en, 11 órakor   

 

Túrák: 

1. nap: Szentléleki pálos kolostor megtekintése, felkeressük a környék 

kilátópontjait: Látó-kövek, Odvas-kő, Buzgó-kő, Örvény-kő (Jókai-

emlék). Utunk végén gépjárművel Jávorkút Fenyvesház szálláshelyre 

megyünk. 

Táv: 11 km, szint: 400 m (könnyű) 

 

2. nap: Jávorkút – Nagymező – Három-kő (904m, kilátópont) – Zsidó-rét – 

Bánkút – Bálvány Petőfi-kilátó (965m) – Csipkéskút (csikótelep) – 

Ősfenyves – Jávorkút. 

Táv: 22-24 km, szint: 700 m (középnehéz) 

 

3. nap: Jávorkút – Ómassa – Kapu-bérc (kilátópont, 722m) – Lonci-rét – 

Szentlélek –  Szentléleki-völgy –  Heteméri-völgy –  Mókus-szikla–  

Garadna – Sebes-víz–  Jávorkút. 

Táv: 18-20 km, szint: 800 m (középnehéz) 

 

4. nap: Jávorkút –  Kecskeláb-rét –  Sugaró –  Kühne Andor út és emlékmű –  

Jávorkút. (Utunk két idilli fekvésű magasfennsíki rétet érint.)  

Táv: 16 km, szint: 500 m (könnyű) 



5. nap: Lillafüred–  Hámori tó –  Forrás-völgy –  Kecske-lyuk –  Szeleta-barlang 

(kilátópont) –  Felsőhámor – Lillafüred. 400m. Utunk során az Anna-

barlang megtekintése. 

Táv: 10-12 km, szint: 400 m (könnyű) 

 

Utazás: telekocsival, költségeket megosztva (Tervezett indulás 2019. április 27. 

reggel 7 óra 30 perc, Nyugati pu. parkoló) 

 

Szállás: Jávorkúton 2-3, vagy több fős szobákban (Fenyvesház), illetve 

korlátozott számban vannak kétágyas szobák a panzióban. 

 

Felszerelés: Túrára alkalmas lábbeli, időjárásnak megfelelő, réteges öltözék, 

felsőruházat. Elegendő ivóvíz és ennivaló. Személyazonosságot igazoló, 

kedvezményre jogosító igazolványok.  

 

Várható költség (5 nap, 4 éjszaka) 

Szállás: 20-32 ezer forint (az adott szoba telítettségétől függően), utazás 6-10 

ezer forint, belépők 5 ezer forint, ezen felül az önellátó vagy közös étkezés, 

egyebek, egyéni igénytől függően. 

 

Túravezetők: Horváth Ferenc (+36205330103), Berecz Tibor (0670/8824353) 

 

Jelentkezés: 2019. március 10-ig név és  telefonszám megadásával e-mail-ben: 

naplasegyesulet@gmail.com  és ha5oaf@freemail.hu (érvényességéhez a 

visszaigazolásban megadott határidőre előleg fizetendő, várhatóan 10.000 Ft). 

Az út lemondása az előleg elvesztésével jár (kivéve csererésztvevő küldését). 

Köszönjük a megértést!  

 

A résztvevők száma limitált (létszám betöltése a jelentkezés sorrendjében)! 

 

A túrákon mindenki saját felelősségére vesz részt! 

A túrákat csapadékos időjárás esetén is megtartjuk! 
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