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TAPOLCA SZABADID ŐS UTAK ÁTADÓ RENDEZVÉNYE 
 
2011. április 23-án szombaton tartjuk városunk környékén elkészült második szabadidős 

úthálózat átadóját. Az út elkészültét Miskolc Megyei Jogú Város 2010. évi Idegenforgalmi 

Alapja, a megnyitót a 2011. évi Környezetvédelmi Alap támogatta. 

 

Mi is ez a rekreációs útvonal? 

 

A Tapolca-utak létrehozásával szeretnénk segíteni a mozogni vágyó miskolciaknak, hogy 

lakhelyükhöz minél közelebb találjanak ösvényt, utat, zöld alagutat; ahol jó mozogni. Az utak 

kialakításánál kihelyeztünk irányító táblákat, amik segítenek egy-egy kereszteződésben 

megtalálni a helyes irányt, sűrű, festett jelzést, amit biztonsággal tudsz az erdőben is követni. 

 

Miskolcot kedves, szép hegyek veszik körbe. Szinte hívogatnak a mozgásra, de valahogy 

kocoghatnának, futhatnának, nordic-walkingozhatnának és bringázhatnának többen is egy-egy 

munkanap után. 

 
Az utak megismerését pedagógusoknak is előszeretettel ajánljuk, hiszen könnyedén bármilyen 

túratapasztalat nélkül végigjárhatóak. A rövidebb sétáktól a könnyedebb családi túrákon túl az 

utak úgy is kombinálhatóak, hogy jelentősebb túra legyen. 

 
 

Helyszín: Miskolctapolca, Barlangfürdő előtti tér 

Időpont: 2011. április 23. szombat 

 

− 9-11 óráig regisztráció a 4 Tapolca szabadidős út valamelyikére 

 

Az útvonalak a következők: 

 

Kék: Miskolctapolca barlangfürdő – Kalandpark – Szentkereszt-hegy – Fenyő úti elág. – 

Mihályka – Görömböly-patak – Úri-völgy – Bagoly-mező – Leányvár – Bagoly-mező – 

Leányvár-tető – Háromágú-völgy – Juhdöglő-völgy – Volt kőbánya – Miskolctapolca 

barlangfürdő 12,2 km hosszú, 180 méter szintemelkedés 

 

Piros: Miskolctapolca barlangfürdő – Békás-tó – Csabai u. – Hejőpark - Egyetemváros 

(Kemény Dénes Uszoda) - Hejőpark – Benedek-hegy – Szentbenedekhegyi út – Veréb utca – 



 2 

Fenyő úti elágazás – Szentkereszthegy – Juhdöglő-völgy – Volt kőbánya – Miskolctapolca 

barlangfürdő 9,9 km hosszú, 110 méter szintkülönbség 

 

Zöld: Miskolctapolca barlangfürdő – Kalandpark – Szentkereszthegy – Bobpálya – Várhegyi 

elág. – Szentkereszt-hegy – Juhdöglő-völgy – Volt kőbánya – Miskolctapolca barlangfürdő 

5,7 km hosszú, 150 méter szintkülönbség 

 

Sárga: Miskolctapolca barlangfürdő – Bobpálya – Várhegyi-elág. – Várhegy – Várhegyi-elág 

– Bobpálya – Miskolctapolca barlangfürdő 2,6 km hosszú, 75 méter szintkülönbség 

 

− 9-13 óra az utak végig járása, mely során 3-3 igazolópont lesz beiktatva, úgy, hogy a 

következő állomások helyét környezetvédelmi feladványok kitalálása után tudhatják 

meg. 

 

− 12-13 óra beérkezők fogadása, minden résztvevő emléklapot kap és frissítőt, 

zsíroskenyeret 

 

− 13-15 óráig Nordic walking bemutató és próbaút 

 

− 13-15 óráig Természetvédelmi kisfilmek, túrafilmek vetítése projektorral 

 

 

A program INGYENES! Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

Regisztrációt kérünk a könnyebb ügyintézés érdekében interneten: 

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

 

Információ: 

 

Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete 

 

Makár Richárd  

Tel.: 70/236-83-62 

Email: tura@bukkikalandozoo.hu 

 


