
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Észak-Magyarországi kiskörút 
 

2020. június. 24-25. 
 
Program:  
 

1. nap: 
Észak-Magyarország gyönyörű tájai felé vesszük az irányt. Első 

állomásunk Edelény, ahol megtekintjük a L’Huillier–Coburg-

kastélyt, mely méreteit tekintve Magyarország hetedik 

legnagyobb kastélya, a magyarországi kora barokk építészet 

kiemelkedő emléke. Az edelényi birtokon Jean-François L’Huillier 

1716-ban kezdte el a kastély építését, amihez regimentjétől, a 

Caraffa-ezredtől kért ki kőműveseket, ácsokat és más mestereket. 

A kastély építésével párhuzamosan, a Holt-Bódva ölelte szigeten 

egy franciakertet alakítottak ki, amelyhez üveg- és narancsház is 

kapcsolódott, természetesen a gazdasági épületekkel együtt. A 18. 

századi franciakertet a 19. század első felében az új tulajdonosok, a német származású Coburg hercegek angolkertté 

alakíttatták át. Kasténylátogatás után vadregényesebb tájakra kalandozunk. Rudabánya elsősorban a 12 millió éves 

emberszabású majom maradványairól ismert. A híres leletek mellett egy különleges természeti látványosságnak is 

otthont ad a település. Itt található ugyanis hazánk legmélyebb állóvize a Rudabányai bányató. A bányató és környéke 

különleges atmoszférájú, egyedülálló hely hazánkban. A bányaművelés után visszamaradt meredek sziklafalak és 

omlások határolják. Séta és fotószünet a tó körül, majd Jósvafőre utazunk. A festői fekvésű település műemléki 

jelentőségű ófaluja méltatlanul elfeledett népmeséink hangulatát idézi. A természeti mellett építészeti örökségünk 

számos szép példája tekinthető meg itt. A falu tőszomszédságában, a Törőfej-völgy végében gyönyörű természeti 

környezetben található a Baradla-barlang kijárata, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság épülete, és a Tengerszem-tó 

is. Fogattal látogatunk a Hucul méneshez. A túrakocsi a jósvafői kúriától indul, majd a sziklás, erdős Tohonya-

szurdokon keresztül egy patakmederben halad a lenyűgöző természeti szépségű Lófej-völgyig. 

Csikósok segítségével bepillantást nyerhetünk a kancák és csikóik életébe. Ezt követően elfoglaljuk szállásunkat, és 

napunkat egy jó hangulatú, kellemes, helyi fogásokat kínáló közös vacsoraesttel zárjuk Jósvafőn. 
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2. nap: 

Reggeli után frissen és kipihenten folytatjuk utunkat. Szükség lesz az energiára, mert egy élményekben és természeti 

szépségekben gazdag nap áll előttünk. Aggtelekre utazunk, ahol barlangtúrán veszünk részt. Az Aggteleki Nemzeti 

Park hazánk nemzeti parkjai közül az egyetlen, amelyet elsősorban a 

felszíni és felszín alatti világ védelmének érdekében hoztak létre 1985-

ben. A közel 20 000 hektáros területen 280 darab kisebb-nagyobb 

barlang található, melyek 1995-ben - a Szlovák-karszt barlangjaival 

együtt - felkerültek az UNESCO Világörökség listájára. Túránk során 

megismerkedhetünk egy olyan világgal, amelyet már az ősember 

felfedezett magának néhány ezer évvel ezelőtt. A mintegy 220-240 

millió éves közép-triász korú mészkőben 2 millió évvel ezelőtt 

kialakult barlangok méretüket, formájukat és ökológiai állapotukat 

tekintve is sokszínűek. Kalandozásunkat Keleméren folytatjuk.  A 

keleméri Mohos-

tavak, azaz a Nagy-Mohos-tó és a Kis-Mohos-tó egyedülálló természeti 

látnivalók. Eredetük a pleisztocén korszakra vezethető vissza. Egy speciális 

túra keretében, szakavatott vezető segítségével ismerkedhetnek meg a 

résztvevők a fokozottan védett keleméri Mohos-tavak zoológiai, botanikai 

és kultúrtörténeti értékeivel, a Mohosvárral. Túrázás után ízletes ebéd 

Dédestapolcsányban, és végül levezetésképp séta a Lázbérci 

víztározónál. Az upponyi völgy festői sziklabércei, mészkőszirtjei közötti 

szurdokszerű völgyében terül el a mesterséges tó, amit akár körbe is 

sétálhatunk. 

 

 

   
  
 

   
  

 

 

Kellemes, élményekben gazdag kirándulást kívánunk, és szívből reméljük, hogy hamarosan élőben is 
együtt utazhatunk! 

Kérdés 

1. Hogyan jönnek létre a barlangokban látható cseppkőképződmények? Írd le röviden! 

2. Virtuális utazásaink végére értünk. Melyik volt a kedvenced, és miért? 

 


