
 
 

Szeretettel várunk a túraszakkör tanévzáró túrájára a Szlovák-

Paradicsomba, melynek időpontja 

Május 28. 
(szombat) 

Indulás 05.00 órakor Dunakesziről, az iskola elől különjárati autóbusszal. Folyamatos utazás 

Szlovákián keresztül egy technikai szünettel. Egész napunkat a Szlovák Paradicsomban töltjük. 

A túra első szakasza Erdőaljáról (Podlesok) a Suchá Belá-

szurdokban felfelé halad. A néhány méter széles szurdokban a 

patak szebbnél-szebb vízeséseket alkot, melyek mellett 

vaslétrákon, fa- és fémpallókon, láncokba kapaszkodva juthatunk 

egyre feljebb és feljebb. A Suchá Belá-szurdok több apró zúgó 

mellett öt nagyobb vízesést rejt, amelyeket a túra során 

testközelből is láthatunk. A vízeséseket magunk mögött hagyva 

elhaladunk egy forrás 

mellett, majd 

megérkezünk napi túránk 

legmagasabb pontjára, egy 

kis erdei tisztásra.  

A tisztásról rövid pihenőt követően kényelmes erdei 

úton a nagy területű Menedékkő-fennsíkra (Klastorisko) 

érkezünk. Itt kipihenjük magunkat és elfogyasztjuk 

magunkkal hozott, vagy az itt található turistaházban 

megvásárolható elemózsiánkat. 

A túra egy időnként meredek, de különösebb technikai nehézséget 

nem jelentő turistaúton történő ereszkedéssel folytatódik, amely a 

Hernád völgyében ér véget. Itt kezdődik napunk harmadik szakasza, a 

híres Hernád-áttörés bejárása. A folyó itt 5-20 méter széles, és 

sokszor a teljesen összeszűkülő hatalmas, függőleges sziklafalak 

között folyik. Az áttörésben való túrázást a sziklafalra erősített 

láncok mellett szinte folyamatosan egyéb technikai segédeszközök, 

mint például rácsos fémtálcák, doronglétra hidak, fapallók és láncok 

biztosítják. A túrának ez a szakasza csakis teljes 

szédülésmentességgel, valamint a technikai segédeszközök megfelelő 

használatával hajtható végre. A Hernád-áttörést a nyugati végén 

elhagyva egészségesen elfáradva, az élményekkel hosszú időre 

feltöltődve a késő délutáni órákban érünk vissza a buszunkhoz 



Erdőaljára. Hazautazás, érkezés Dunakeszire a késő esti órákban. 

A túra távja: Podlesok - Suchá Belá-szurdok – Klastorisko - Hernád-áttörés – Podlesok: 

kb. 15 km, szintkülönbség kb. 590 méter fel és le. 

A túra teljesítéséhez jó kondíció és koordináció szükséges. A Szlovák Paradicsom túrái 

fizikálisan nem nehezek, viszont elengedhetetlen a magabiztos koordináció, a szédülés/tériszony 

mentesség, a fegyelmezett, meggondolt viselkedés! A szurdokok túrái csak egy irányban 

járhatóak, ami azt jelenti, hogy nincs visszafordulási lehetőség! A turistautak mindenki számára 

szabadon járhatóak, évente sok ezren keresik fel a vadregényes szurdokokat (gyerekek is). 

Mindenképpen szükséges felszerelés: 

 kis hátizsák a szurdok túrához. Benne: elemózsia, szőlőcukor, csokoládé, fejenként 2 l víz, 

eü. felszerelés 

 strapabíró túraöltözet, meleg ruha, polárdzseki 

 váltócipő/váltózokni (beázás esetén) 

 esőkabát, esőnadrág 

 kényelmes, vízálló túrabakancs (Olyan bakancsban jöjjön mindenki, amit már régóta 

használ és vízálló, mivel részben vizes szakaszokon fogunk haladni, ahol a hagyományos 

cipők beáznak. Ha új bakancsod van, a túra előtt járasd be, nehogy az túrázás alatt törje 

fel a lábat!) 

Részvételi díj: 

 utazási költség 5.700.-Ft/fő (39 fő jelentkezése esetén – ha kevesebben jelentkeznek, 

az útiköltség növekedhet) 

 Nemzeti Park belépőjegy felnőtteknek 1,5.- €, 6-15 éves kor között 0,5.-€ 

 Javasolt 1 napos utas- és balesetbiztosítás megkötése! (tájékoztató jelleggel Posta 

Utasőr felnőtteknek 894.-Ft, gyerekeknek 456.-Ft) – aki kéri, annak csoportos 

kedvezménnyel megkötöm a biztosítást (így a felnőtt díj 754.-Ft, a gyerekeké 389.-Ft). 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet Szlobodnyik Ili néninél. 

 

Mindenkit szertettel várunk! 


