
 

IV. BARANGOLÓ BARLANGOLÓ teljesítménytúra és családi nap 

Új útvonalakon 26/16/8/4 

 

 

2014. szeptember 13. (szombat) 

 

 

Barangoló-Barlangoló 26 km - erős közepes túra 

 

Útvonal: Vadaspark – Nagy-Bakos-hegy – Ostoros-hegy – Kőpüs-völgy - Ortás-

tető – Andó-kút – Felső-Forrási barlang – Udvar-kő-barlang – Csókás-barlang – 

Sajt-barlang - Lencsés-nyereg – Dolka-nyereg –Szeleta-barlang – Büdös Pest – 

Kecskelyuk – Vadaspark 

Indulás 7-8 óra között 

táv: 25800m 

szintemelkedés: 840m 

szintidő: 8 óra 

 

Rajt és cél helye Miskolci Állatkert és Kultúrpark (Vadaspark) előtti zöld terület. 

 

Részvételi díj előnevezés esetén: 400Ft, a helyszínen 500Ft. Helyszíni díjakból 100Ft 

kedvezményt biztosítunk a diákok, nyugdíjasok és MTSZ tagok számára. 6 éven 

aluliaknak ingyenes! 

 

Minden résztvevő emléklapot, zsíros kenyeret és üdítőt kap. 

A sikeresen teljesítő előnevezett résztvevők kitűzőt kapnak. 

Előnevezés 2014. szeptember 12-én (pénteken) 10 óráig lehetséges. 

Természetesen nem előnevezetteket is fogadjuk a túra napján. 

Előnevezés: http://www.bukkikalandozoo.hu/jelentkezes/tura.jelstep1.php 

 

 

Barangoló-Barlangoló 16 km - könnyű közepes túra 

 

Útvonal: Vadaspark – Ortás-tető – Keskeny-lyuk – Felső-Forrási barlang – 

Udvar-kő-barlang – Csókás-barlang – Lencsés-nyereg – Dolka-nyereg - Büdös 

Pest – Kecskelyuk - Vadaspark 

Indulás 8-9 óra között 

táv: 16500m 

szintemelkedés: 510m 

szintidő: 6 óra 

 

Rajt és cél helye Miskolci Állatkert és Kultúrpark (Vadaspark) előtti zöld terület. 

 

Részvételi díj előnevezés esetén: 400Ft, a helyszínen 500Ft. Helyszíni díjakból 100Ft 

kedvezményt biztosítunk a diákok, nyugdíjasok és MTSZ tagok számára. 6 éven 

aluliaknak ingyenes! 

 

Minden résztvevő emléklapot, zsíros kenyeret és üdítőt kap. 

A sikeresen teljesítő előnevezett résztvevők kitűzőt kapnak. 

 

Előnevezés 2014. szeptember 12-én (pénteken) 10 óráig lehetséges. 

Természetesen nem előnevezetteket is fogadjuk a túra napján. 

Előnevezés: http://www.bukkikalandozoo.hu/jelentkezes/tura.jelstep1.php 

 

 

 



Barangoló 8 km - könnyű séta 

 

Útvonal: Vadaspark - Kőpüs-völgy - Ortás-tető - Kakukk-pallag - Égés-tető - 

Ostoros-hegy - Kőpüs-völgy - Vadaspark 

Indulás 9-11 óra között 

táv: 8800m 

szintemelkedés: 270m 

szintidő: 4 óra 

 

Rajt és cél helye Miskolci Állatkert és Kultúrpark (Vadaspark) előtti zöld terület. 

 

Részvételi díj előnevezés esetén: 400Ft, a helyszínen 500Ft. Helyszíni díjakból 100Ft 

kedvezményt biztosítunk a diákok, nyugdíjasok és MTSZ tagok számára. 6 éven 

aluliaknak ingyenes! 

 

Minden résztvevő emléklapot, zsíros kenyeret és üdítőt kap. 

A sikeresen teljesítő előnevezett résztvevők kitűzőt kapnak. 

 

Előnevezés 2014. szeptember 12-én (pénteken) 10 óráig lehetséges. 

Természetesen nem előnevezetteket is fogadjuk a túra napján. 

Előnevezés: http://www.bukkikalandozoo.hu/jelentkezes/tura.jelstep1.php 

 

 

Barangoló 4 km - akadályversenyes könnyű séta 

 

Útvonal: Vadaspark – Kőpüs-völgy - Hársas-bérc - Vadaspark 

Indulás 10-11 óra között 

táv: 4700m 

szintemelkedés: 100m 

szintidő: 3 óra 

 

Rajt és cél helye Miskolci Állatkert és Kultúrpark (Vadaspark) előtti zöld terület. 

 

Részvételi díj előnevezés esetén: 400Ft, a helyszínen 500Ft. Helyszíni díjakból 100Ft 

kedvezményt biztosítunk a diákok, nyugdíjasok és MTSZ tagok számára. 6 éven 

aluliaknak ingyenes! 

 

Minden résztvevő emléklapot, zsíros kenyeret és üdítőt kap. 

A sikeresen teljesítő előnevezett résztvevők kitűzőt kapnak. 

 

Előnevezés 2014. szeptember 12-én (pénteken) 10 óráig lehetséges. 

Természetesen nem előnevezetteket is fogadjuk a túra napján. 

Előnevezés: http://www.bukkikalandozoo.hu/jelentkezes/tura.jelstep1.php 

 

 

 


