
Túrák határok nélkül - 2 napos túrázás a Zemplénben és a 

Polonyinák Nemzeti Parkban 
2017. április 22-23. szombat és vasárnap 

 
Első nap csatlakozunk a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség és a Szlovák Turista Klub 

által szervezett, Magyar-Szlovák Nemzetközi Turista Találkozóhoz, amely túra a Zempléni-

hegység legmagasabb csúcsára, a magyar-szlovák határon álló Nagy-Milicre, és a Károlyi-

kilátóhoz vezet. Délután a Vinnai várhoz is elbarangolhatunk, szállásunk Vinnai-tóhoz közel 

lesz. 

Második nap a lengyel és ukrán határhoz közel eső ruszin vidékre, a Polonyinák Nemzeti 

Parkba utazunk. 

Találkozás: 2017. április 22-én, szombaton 6.30-kor Miskolc, Búza tér, a görög katolikus 

templom mögötti parkolóban. 

 

PROGRAM 

 

Utazás: különjáratú 50 fős autóbusszal. 

 

1. nap 

 

• Telkibánya 

Reggeli séta az Alexandriai Szent Katalin templom és ispotály 

romjaihoz  

Táv: 1 km; szintemelkedés: 50 m 

 

• Milici túra felfelé 

Útvonal: László-tanya parkoló – Nagy-Milic – Károlyi-kilátó 

Táv: 3,4 km; szintemelkedés: 320 m 

 

• Köszöntők, vendégfogadás a Károlyi-kilátónál 

 

• Túra lefelé Szalánchutára: 

Útvonal: Károlyi kilátó – Eszkárosi-kilátó (Skárošská 

vyhliadka) – Kis-Marovka (Malá Márovka) – Szalánchuta 

(Slanská Huta) 

Táv: 5,5 km; szintemelkedés: 100 m 

 

 

 

• Túra Vinna várához: 

(válaszható program, késő délutáni indulás!!!)  

Útvonal: Vinna (Vinné) – Vinnai vár (Viniansky hrad) – 

Vinnai-tó (Vinianske jazero) 

Táv: 7,7 km; szintemelkedés: 200 m 

 

 

Érkezés várható ideje szállásunkra, Vinnai tóhoz 16.30 

körül, várlátogatóknak 19.00 körül. 

 

Túravezető: Makár Richárd 

 



2. nap 

 

Kora reggeli időpontban buszra szállunk és elutazunk közel az ukrán, lengyel határhoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ruszin kult/túra a Polonyinák Nemzeti Parkban 

Útvonal: Kistopolya (Topoľa) - Oroszpatak (Ruský Potok) – Görbeszeg (Uličské Krivé) 

Táv: 11,7 km; szintemelkedés: 450 m 

 

A települések megtekinthetőek túra nélkül is, a busz folyamatosan átáll! 

 

 Utcás (Ulič) 

Séta a mini kápolnákhoz  

 

Túravezető: Makár Richárd 

 

Érkezés várható ideje Miskolc, Búza, tér 18 - 19 óra körül. 

 

 

 

Részvételi díj: 5500 Ft + 16 euro, 

mely tartalmazza az autóbuszos utazást, kitűzőt, emléklapot, szállást. 

 

 

Jelentkezési határidő: 2017. február 22., kedd, 

illetve a szabad férőhelyek be nem töltéséig. 

 

 

Jelentkezést csak a részvételi díj egyidejű befizetésével fogadunk. 

 

 

Jelentkezés módja: 

- egyénileg keddi szövetségi fogadónapokon 16.30-18.30 óra között 

(3527 Miskolc, Selyemrét u. 30., földszint 2. ) 

- egyesületeknél/szakosztályoknál összegyűjtve a jelentkezéseket, befizetéseket, 

ekkor is kérjük a résztvevők névsorát, email címét. 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

 

Miskolc, 2017. január 27.  B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége 

  


