
Erdei iskolák és kirándulóközpontok
1 domszky pál erdei iskolA és mAtrACszállás

Bernecebarátiban, a Nagy-völgy bejáratánál található 30 fős szálláshely erdei 
iskolás csoportok, osztálykiránduláson részt vevők, baráti társaságok, családok, 
és bakancsos turisták kedvelt helyszíne.
 Bernecebaráti, Széchenyi út | + /-, + / 
kemence@ipolyerdo.hu | GPS: 48.028385, 18.914162

2 kAtAlinpusztAi kirándulóközpont és erdei iskolA
Szendehely-Katalinpusztán a Börzsöny és a Cserhát kapujában lévő kiránduló-
központban lévő szálláshely, erdei iskolai és turistaszállással.
 Szendehely-Katalinpuszta, Erdészház | + /-, + /-
hangyadani@ipolyerdo.hu | GPS: ., .

3 somoskői kirándulóközpont és vAdAspArk
2015 tavaszától a Karancs-Medves-vidéken, a Somoskői vadaspark fogadóépü-
letében, a határ mentén, Somoskő vára alatt és Salgó várához közel 20 fő részé-
re nyújtunk kényelmes turistaszállást.
 Salgótarján (Somoskő) | + /-
sterdeszet@ipolyerdo.hu | GPS: ., .

4 diósjenői erdei szAbAdidőpArk
 Diósjenő, Erdészet | + () -
diosjeno@erdeikirandulasok.hu | GPS: ., .

5 nyírjesi füvészkert és vAdAspArk
 Balassagyarmat-nyírjes | + () -
E-mail: kcs_szecseny@ipolyerdo.hu | GPS: ., .

erdeiiskolA.ipolyerdo.hu | w w w.erdeikirAndulAsok.hu

www.ipolyerdo.hu
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Erdőben 
otthon 
vagyunk!
Kiránduló-és szálláshelyek, 
kisvasutak a Börzsönyben, Cserhátban 
és a Karancs-Medves-vidéken

diósjenői erdészet
 Diósjenő
   
   
Fax:    
diosjeno@ipolyerdo.hu

kemenCei erdészet
 Kemence, Fő u. .
   
   
Fax:    
kemence@ipolyerdo.hu

királyréti erdészet
 Szokolya, Királyrét
   
   
kiralyret@ipolyerdo.hu

nAgymArosi erdészet
 Nagymaros, Fő tér .
   
   
Fax:    
nmaros@ipolyerdo.hu

váCi erdészet
 Vác, Báthori út .
   
Fax:    
iroda@vacierdeszet.hu

nyugAt-Cserháti 
erdészet
 Romhány, 
Szabadság tér .
   
   
Fax:    
nyugatcserhat@
ipolyerdo.hu

kelet-Cserháti 
erdészet
 Szécsény, 
Rákóczi u. .
   
   
Fax:    
kcs_szecseny@ipolyerdo.hu

sAlgótArjáni 
erdészet
 Salgótarján, 
Füleki u .
   
Fax:    
sterdeszet@ipolyerdo.hu

ipoly erdő zrt.
 Balassagyarmat, 
Bajcsy u. .
   
   
Fax:    
titkarsag@ipolyerdo.hu

További információkért keresse erdészeinket!

Erdei szálláshelyek
» Vadászházak, vendégházak
6 wenCkheim vendégház

Valódi zavartalan kikapcsolódásra vágyóknak a festői környezetben fekvő, kor-
hű stílusban helyreállított és felújított, de a mai modern igényeket is kielégítő, 
egykori nemesi vadászlakban 20 fő kényelmes elszállásolására van lehetőség.
 nagyoroszi, külterület | + /-
edina.wenckheim@gmail.com | GPS: ., .

7 királyházAi vendégházAk
Alsó- és Felső Királyházán, Kemence község külterületén, fenyvesek és csobo-
gó patak melletti házak összesen 16 fő részére ad szálláslehetőséget. Családdal 
érkezőknek ideális szállás.
Királyháza, Kemence külterület | + /-, + / -
magyarb.ipoly@gmail.com | GPS:  Alsó-Királyháza ., .,
   Felső-Királyháza ., .

8 bánki vendégház
A Cserhátban, közel a Bánki tóhoz, Magas színvonalon kialakított igényes ven-
dégházunkban pótágyazható kétágyas szobák, 24 fős konferenciaterem, ha-
talmas füves kert, zárt parkoló és grillező gondoskodnak akár 16 fő kellemes 
kikapcsolódásáról.
 Bánk, Petényi út . | + /-, + /-
info.bankivadaszhaz@gmail.com | GPS: ., .

9 tóvik vendégház
A Magas-Börzsöny kapujában, Szokolya külterületén lévő, házias és vadétele-
ket egyaránt kínáló családias hangulatú házban akár 27 fő is elszállásolható.
 Szokolya-Királyrét | + /-, + /-
tajthyszilvi@gmail.com | GPS: ., .

Erdei szálláshelyek
» Turistaszállások, táborhelyek
10 pénzásási erdei turistAház és sátorhely
A Nagyoroszi közelében, a drégelyi vár romjainak árnyékában, túraútvonalak 
mentén lévő szálláshely a turistaházban összesen 32 főnek, sátrakban további 
40 főnek kényelmes, kulturált szállást biztosít.
 nagyoroszi, külterület | + / 
edina.wenckheim@gmail.com | GPS: ., .

11 kisirtáspusztAi hegyi menedékházAk és sátorhely
A házakban a Nagybörzsönyi Erdei Vasút megállóhelyén, a Tolmács-hegyi csúcs-
fordító tőszomszédságában összesen 30 fő szállásolható el, továbbá 70 fő részé-
re sátrazási lehetőség is van.
 nagybörzsöny külterület (Kisirtás-puszta) | + /-
eszter.heim@gmail.com | GPS: ., .

12 zebegényi erdei sátortábor
A sátortábor Zebegény településen, a Gründl réten, csendes, gyönyörű erdei 
környezetben található. 6 fős sátrak, épületben vizesblokk és konyha, továbbá 
vezetett kirándulások, éjszakai túra és vadles várja az aktív kikapcsolódásra vá-
gyókat. Családok, baráti társaságok hétvégi és nyári kirándulásai során és iskolák 
táborhelyeként is jó helyszínválasztás.
 Zebegény külterület (Gründl rét) | + /-
eszter.heim@gmail.com | GPS: ., .

13 kútbereki turistAház, mAtrACszállás és nomád táborhely
Az Észak-börzsöny és az Ipoly-völgy találkozásánál lévő turistaház három, külön 
bejáratú földszinti szobájában összesen 20, a két emeleti matracos hálóterem-
ben összesen 19 fő számára biztosítunk kényelmes férőhelyet.
 Hont, külterület (Kútberek) | + /-
kemence@ipolyerdo.hu | GPS: ., .

14 szénpAtAki kulCsosház
A Királyréttől 3 km-re északra lévő kulcsosház egyedi fekvése és háborítatlansá-
ga miatt garantáltan biztosítja a zavartalan, aktív pihenést, ugyanakkor iskolás 
csoportoknak is kiváló lehetőség. Összesen 33 fő részére nyújt szállást.
 Szokolya-Királyrét | + /-, + /-
szenpatak@ipolyerdo.hu | GPS: ., .

w w w.erdeihAzAk.hu



Erdőben 
otthon 
vagyunk!

Legyen Ön is otthon velünk!
Az erdők foglAlják keretbe Azt A két nAgytájun-
kAt, melynek természeti, történeti és kulturális 
értékei, A medvesvidék orgonAsípszerűen égbetö-
rő bAzAltömléseitől indulvA, A dunAkAnyAr szűk 
hegyszorosábAn mAgánAk utAt törő folyAm hul-
lámzó vizéig terjednek. Az erdők, kövek, vizek, tá-
jAk és e természeti környezetben élő emberek, és Az 
áltAluk megteremtett évezredes kultúrA hAtároz-
zA meg A Cserhát és A börzsöny igAzi ArCát.

A tájelnevezések is arról tanús-
kodnak, hogy az erdő és az em-
ber kapcsolata minden történel-
mi korszakban meghatározó volt 
e vidéken. Nógrád megye egybe-
fonódott a Cserháttal, mely föld-
rajzi elnevezésével is az egyko-
ri összefüggő csertölgy erdőkre 
utal. A Börzsöny hegység messze 
látszódó bércein, gerincein kated-
rális oszlopokként álló bükkösök 
pedig, a börzsönyszín ezernyi ár-
nyalatát tükrözik ősszel.
E kiterjedt erdőségek sokszínű 
értékeivel nagy felelősség gaz-
dálkodni, hiszen a mindenna-
pok szakmai feladatai mellett, 
a közérdek céljai, a társadalom 
igényei és az értékek védelme, 
fejlesztése, értő kezekből törté-
nő bemutatása is mindig szem 
előtt kell, hogy legyen. E párat-
lan erdővagyon megőrzése a 

jövő generációi számára - a foly-
tonos természeti, gazdasági és 
társadalmi kihívások közepette 
- kizárólag széleskörű szakmai 
ismeretekkel, jól képzett szak-
emberekkel és az erdőket isme-
rő, értő, felelősen gondolkodó 
jó gazda gondosságával lehet-
séges.
Az Ipoly Erdő Zrt. által kezelt ál-
lami erdőkben folyó szakszerű 
gazdálkodás rendkívül összetett 
feladatrendszer. Az erdők vé-
delmétől, természeti rendszeré-
nek és egyedi ökológiai értékei-
nek fenntartásától, a faanyaggal, 
mint természetes erőforrással 
való tartamos gazdálkodáson 
át, a cserháti, börzsönyi erdőket 
felkereső látogatók igényes tu-
risztikai kiszolgálásáig és a kör-
nyezeti nevelés, szemléletmód- 
alakítás feladatáig terjed.
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Vadászházak, erdei vendégházak

turistaszállások, táborhelyek

látnivalók, kirándulóhelyek

Erdei iskola és tanösvények



Börzsönyi kirándulásaihoz szerezze be előre az információkat, melyhez 
ajánljuk az Ipoly Erdő Zrt. által 2014 őszén kiadott „Vadregényes erdőtáj- 
a Börzsöny” című tájmonográfiát. A könyv megvásárlásával kapcsolat-
ban a 20/852–4529  és 30/649–7657 telefonszámon részletes informáci-
óval szolgálunk.

vadregényes 
Börzsöny

Az élőhelyvédelmet szolgá-
ló fejlesztések, a folyamatos tu-
risztikai beruházások e célrend-
szer megvalósulását szolgálják 
annak érdekében, hogy az álla-
mi erdőkbe érkező, természeti 
és természetes értékeket kere-
ső látogatók, a tájba illeszkedő 
ökoturisztikai létesítmények – 
tanösvények, erdei szállások, 
vendégházak, turistaházak, ki-
ránduló központok, erdei kisvas-
utak – segítségével, maradandó 

és tartalmas élményekkel gazda-
godva térhessenek haza.
A Naszály szigetszerűen kiemel-
kedő mészkőrögének kőka-
puján átlépve kinyílik előttünk 
Nógrád ezernyi varázsa, az er-
dők mélyén felfedezésre váró él-
mények, a természetes környe-
zetben mozgás szabad öröme, 
a történelmi múltunkban utazás 
lehetősége, a gazdag hagyomá-
nyok és a vendégváró emberek.

„A palócok földje nem hegyvi-
dék, mert nem völgyek süllyednek 
a hegyek közé, és nem alföld, mert 
seholsem sík és mindenhonnan lát-
ni hegyeket…. Ez a táj közvetítő, 
afféle híd két pólus között, kiegyen-
lítő és kibékítő. Ha délről közelíted 
meg, átmenet a Kárpátok összefüg-
gő magas gerincei felé, ha északról: 
előőrse az Alföld laposságának. Ha 
dél felől jössz: dombjai is hegyeknek 
látszanak. Ha északról: biztosan 
tudod, hogy hegyei is nagyranőtt, 
hivalkodó dombok, melyek hiába 
dicsekszenek magasságukkal, for-
májuk mégiscsak a domboké.”

Az ipoly erdő zrt. áltAl kezelt terület 
bemutAtását szAbó zoltán jól körülírjA:

Lépjen át e kőkapun, 
érezze otthon magát és 
legyen erdeink vendége!

a

A 600 négyzetkilométer kiter-
jedésű középhegység az Észak-
nyugati-Kárpátok belső vulkáni 
övezetének legnyugatabbi tag-
ja. Északon az Ipoly völgye, kele-
ten és délen a Nógrádi-meden-
cének a Cserhát felé átmenetet 
képező hullámzó dombvidé-
ke, nyugat felől a Duna páratlan 
szépségű, hegyek közé szorult 
áttöréses völgye határolja. A Bör-
zsöny Magyarország harmadik 
legmagasabbra emelkedő, de vi-
szonylag kis alapterületű hegysé-

ge. A nagyrészt természetközeli, 
zárt erdőállományokkal borított 
hegyoldalak a Csóványos 938 
méteres csúcsában emelkednek 
a legmagasabbra. A vízfolyások 
nagy része a hóolvadásból és a 
tartósabb esőzések, nyári heves 
záporok, zivatarok csapadéká-
ból táplálkozik. A hegység legna-
gyobb vízhozamú állandó vízfo-
lyása a Kemence-patak, hossza 
25,6 kilométer. A Börzsönyben 
427 természetesen feltörő forrást 
tartanak nyilván.



A 938 méteren álló, geodéziai 
mérőtorony kilátóvá történő át-
alakításával lehetővé vált a cso-
dálatos körpanoráma megte-
kintése. A kilátó az Országos 
Kéktúra nyomvonalán fekszik, a 
bakancsos turizmus valódi za-
rándokhelye. A kilátót felkeresve 
a Börzsöny eredetéről, állat- és 
növényvilágáról, valamint az in-
nen belátható, több vármegyé-
nyi térségről is átfogó ismerete-
ket szerezhet a látogató.
Kelet-Börzsöny felől közelítő lá-
togatók számára a Diósjenői Er-
dei Szabadidőparkot 4  ajánljuk 

alaptáborként. Azok a családta-
gok, baráti társaságok számá-
ra, akik konkrét úti cél vagy fel-
szerelés nélkül érkeznek, esetleg 
csak könnyed kikapcsolódásra 
vágynak, a központ területén és 
környezetében kínálunk kikap-
csolódási lehetőséget. A parker-
dei környezetben haladó, ismer-
tető táblákkal tarkított sétautat 
végigjárva többféle, a Börzsöny-
re jellemző erdőképpel találkoz-
hatunk egy alig 1 órás túra során.
Az útvonalat az idősebbek ked-
véért padokkal, a fiatalabbak 
kedvéért játszótéri elemekkel, 

állatsimogatóval, erdei sportpá-
lyákkal (minigolf, röplabda, foci, 
tollas, íjász) tettük színesebbé. 
A központ területén, rendezvé-
nyek helyszíneként egy nyitott 
épület is helyet kapott, mely el-
engedhetetlen kelléke a szerve-
zett csoportok kiszolgálásának 
– legyen az osztálykirándulás, 
erdei iskolás foglalkozás vagy 
csapatépítő tréning – és a ren-
dezvények (Föld Napja, Mada-
rak és Fák Napja, stb.) megtar-
tásának. A látogatók kényelmét 
a fogadó épületben informáci-
ós pult, kávézó, ajándékbolt és 
mosdók szolgálják.
Látogatóink a Csóványos felé ve-
zető úton a Diósjenői Erdészeti 
és Erdőtörténeti tanösvényt 4  
is megnézhetik. Nemcsak a me-

netközben tapasztalható sokszí-
nű erdei, táji értékeket vonul-
tatja fel közérthetően – fafajok, 
élőhelyek, források, erdőkeze-
lés, földtan, helytörténeti vonat-
kozások – igényes és tájba illő 
megjelenítésben, hanem meg-
ismertet a táj történetével, a kör-
nyező erdők és az egykori birto-
kosok számos érdekességet is 
tartogató, sok évszázados múlt-
jával.
A szabadidőparkban megkap-
ható minden, a túrázáshoz szük-
séges felszerelés és ismeret. 
Bringa- és Infópont is működik, 
a Börzsönyi kerékpározáshoz fel-
nőtt és gyermek biciklik is köl-
csönözhetők.

Irány a 
Csóványos!

csodás 
panoráma
közel 1000 
méteren

diósjenői erdei szAbAdidőpArk 

+36 (20) 468-7007
diosjeno@erdeikirandulasok.hu
gps 47.948359, 19.023875
SZálláSAjánlAt: 

Királyházai vendégházak, Szénpataki kulcsosház,  
Wenckheim vadászház, Pénzásási Erdei Turistaház és Sátorhely
w w w . e r d e i h A z A k . h u

A börzsöny és egyben nógrád megye legmAgAsAbb pont-
jA kitArtó túrázássAl érhető el, ám megéri A fárAdtságot. 
Az ipoly erdő zrt. 2014-ben turisztikAi beruházást vAlósí-
tott meg A helyszínen, biztonságos és kulturált kirándu-
lóhellyé téve A Csóványost 15 .  gps: 47.949126, 18.948287



királyréti erdei vAsút  

+36 (27) 375-076
kisvasut@ipolyerdo.hu
gps 47.827785, 19.013123
SZálláSAjánlAt:

Szénpataki kulcsosház, Tóvik vendégház

kemenCei erdei múzeumvAsút 

+36 (20) 388-5743
kemence@kisvasut.hu
gps 48.012988, 18.892883
SZálláSAjánlAt: 

Domszky Pál Erdei Iskola és Matracszállás, Kútbereki Turistaház, 
Matracszállás és Nomád Táborhely

nAgybörzsönyi erdei vAsút 

+36 (27) 375-076
nagyborzsonyiev@gmail.com
SZálláSAjánlAt: 

Kisirtáspusztai Hegyi Menedékházak

Utazzon 
kisvasutakkal
a Börzsönyben!
egy évszázAddAl ezelőtt A börzsöny hegységben, közel 
200 km hosszúságú erdei, keskeny nyomközű kisvAsút há-
lózAt létesült, hogy Az erdő fAtermékeinek és A bányá-
szott kőnek A szállítását gyorsAbbá, gAzdAságosAbbá te-
gye. mA Az erdei vAsút szerepe A börzsönyben A környezeti 
nevelés és Az egyre növekvő kirándulóforgAlom szolgá-
lAtA, egyben ez A környezettudAtos turistA utAzási eszkö-
ze (sAját lábán kívül) is. jelenleg évente több mint száz-
ezer utAs veszi igénybe A kisvAsutAkAt. 

kellemesen tölthetik szabadide-
jüket. A településen működik 
a Domszky Pál Erdei Iskola 1 ,  
melynek matracszállása a közeli 
Bernecebarátiban van.
A Nagybörzsöny és Nagyirtás 

között közlekedő Nagybörzsö-
nyi Erdei Vasút 18  különlegessé-
ge a gyönyörű helyszín mellett a 
Tolmács-hegyi csúcsfordító, ami 
mára már az egyetlen ilyen ipar-
történeti különlegesség.

Szinte a Duna-partjáról, Kisma-
rosról indul naponta az ország 
egyik legkedveltebb erdei kisvas-
útja, a Királyréti Erdei Vasút 16 , 
hogy mintegy harmincpercnyi 
zakatolás után elérje Királyrétet, 
a Börzsöny-hegység sokak által 
látogatott kirándulóhelyét.
Fennállása 111 éve alatt sokszor 
változott a pályája, a nyomtáv-
ja, a technológiája, az itt használt 
mozdonyok és kocsik típusa. A 
vasút jelenleg hat állomással és 
négy megállóhellyel működik. 
Sokszor láthatjuk a Morgó nevű 
gőzmozdonyt rendezvényeken 
– ami a korábbi idők hangula-
tát idézi meg –, mellette utazha-
tunk a Toby nevű környezetbarát 
motorkocsival, jó időben pedig a 
magyar fejlesztésű Vilivel, a nap-
elemes motorkocsival. Az Ipoly 
Erdő Zrt. Királyréti Erdészete a Ki-
rályréti Erdei Vasúton egyedülálló 
kezdeményezésként működte-
ti Gördülő Tanösvényét, amely 
egy komplex, egynapos erdőis-
mereti program elsősorban álta-
lános iskolai csoportok részére. 
Bérelhető exkluzív rendezvény 
kocsi, akár teljes ellátással, vagy 
éppen különvonat is, amivel Ki-

rályréten elérhető az oly népsze-
rű hajtányozás is!
A Börzsöny hegység északi ré-
szén, a szlovák határ közelében 
fekszik Kemence község, ahon-
nan hétvégenként indul az 
Ipoly Erdő Zrt. másik kisvasút-
ja, a Kemencei Erdei Múzeum-
vasút 17 . A kisvasút az évszáza-
dos csarna-völgyi nyomvonal 
3,8 kilométeres szakaszán, Ke-
mence és Feketevölgy állomá-
sok között, menetrend szerint 
közlekedik. A vasút jelenleg há-
rom megállóhellyel működik, 
amely a Kemence községen is 
áthaladó Duna-Ipoly Zöldút-
hoz is kapcsolódik. A működ-
tetést a Kisvasutak Baráti Köre 
végzi lelkiismeretesen. Ennek 
köszönhetően a Múzeumvas-
út különleges értékeit bemutat-
juk az egyesület által megmen-
tett kisvasúti járműritkaságokkal 
és az Ipoly Erdő Zrt. járműpark-
jával együtt a megújult szabad-
téri kiállításon. A megszépített, 
helyreállított kovácsműhelyben 
az egykor olyan fontos mester-
ség titkaival ismerkedhetnek 
meg a látogatók, míg a játszóté-
ren és a kiállításokon a családok 
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A Hegyestető 482 méter magas 
csúcsán álló Julianus-kilátó 19   
(gps: 47.784049, 18.933697) tete-
jéről nemcsak a Dunára, a bel-
ső Börzsönyre is páratlan kilátás 
nyílik. A Törökmező és a Hegyes-
tető között húzódó Törökmezői 
tanösvény 20  a dél-börzsönyi er-
dők és rétek világát, természeti 
és kultúrtörténeti érdekességeit, 
értékeit mutatja be. Kiváló úticél 
a bringások számára is, mivel a 
Dunakanyarban haladó nem-
zetközi kerékpárútról jól elérhe-
tő. A kerékpáros turizmus kiszol-
gálására és bringás közönség 
elérése érdekében hoztuk lét-
re a Nagymarosi Erdészet épü-
letében a Nagymarosi Bringa- 
és Infópontot 21 , ahol bővebb 
információkat lehet kapni a kör-
nyék látnivalóiról.

A Katalinpusztai Kirándulóköz-
pont és Erdei iskola 2  a Börzsöny, 
a Cserhát és Nógrád megye ka-
pujában, az Országos Kéktúra út-
vonalának mentén helyezkedik 
el, mely minden évszakban ki-
hagyhatatlan és élményekben 
gazdag kikapcsolódási lehetősé-
get kínál. A Naszály északi lábá-
nál, Szendehely-Katalinpusztán 
fekvő kirándulóközpont inter-
aktív tanulási lehetőséget kí-
nál erdei iskolai foglalkozások, 
témanapok, osztálykirándulá-
sok, táborok keretén belül. A te-
rületen találhatók tanösvények, 
sportpályák, sportszerek, játszó-
tér, pihenők, szabadtéri tűzrakó 

hely, természetismereti interaktív 
kiállítás, erdei teázó és bolt, va-
lamint szálláshely. Tanösvények: 
Gyadai–természetismereti, Óriá-
sok pihenője, kanyargós pallósor 
a lápos Lósi-patak medrében, 30 
méter hosszú függőhíd, "Legyél 
Te is kiserdész" óvodásoknak és 
Madártani tanösvény.
2015. tavaszától pedig új élmény-
elemek várják: 540 méter hosz-
szú sínpályán futó kerti vas-
út, a Börzsönyt és Nógrádot 
bemutató térgrafika, informáci-
ós felület, mini Csóványos kilátó 
terepcsúszdával, kéttornyú kö-
télpiramis, továbbá egy fogadó-
épület és infópont.

Fedezzük fel a

nAgymArosi bringA- és infópont

2636 Nagymaros, Fő tér 1.
+36 (20) 232-4246
falcon@vnet.hu
gps 47.788888, 18.960644
SZálláSAjánlAt: 

Zebegényi Erdei Sátortábor, Tóvik vendégház
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Dél-Börzsönyt!

a szelíd Cserhát
A zAgyvA és A dunAkAnyAr között elnyúló, széles völgyek-
kel tAgolt Cserhát mAgAslAtAi CsAk néhány helyen hAlAd-
ják meg Az 500 méteres tengerszint feletti mAgAsságot. 
vízben szegény vidék, észAkon Az ipoly, keleten A zAgyvA, A 
tájegység központi és nyugAti részén A gAlgA gyűjti össze 
Az itt eredő pAtAkok vizét.



Bár a folyóvölgy az idegenfor-
galmilag frekventált Dunaka-
nyarhoz csatlakozik és közel fek-
szik Budapesthez is, a terület 
egészére mégis az elszigetelt-
ség jellemző. Délen az Északi-
Középhegység vonulata választja 
el az ország többi részétől.
A Középső-Ipoly-völgy különle-
ges természetmegőrzési terület 
Őrhalomtól Litkéig három elkülö-
nülő egységből áll. Rendeltetése 
az ártér mocsárrétjeinek, valamint 
egyes, nemzetközi jelentőségű 
fajainak védelme. Holtágak, idő-
szakos mocsarak, ártéri mocsárré-
tek, ligeterdők jellemzik.
A Dunakanyarból érkezők számá-
ra is gyorsan elérhető távolságra 

van a kulturális értékekben is gaz-
dag, a Legbátrabb Városként, il-
letve Palócország fővárosaként is 
jól ismert Balassagyarmat város-
ban lévő Nyírjesi Füvészkert és 
Vadaspark 5 . A füvészkert Ma-
gyarországon egyedülálló módon 
kialakított növénygyűjtemény, há-
rom kontinens (Európa, Ázsia és 
Észak-Amerika) növényvilágával. 
A vadasparkban hazai nagyvad fa-
jok és különleges állatok tekinthe-
tők meg. Lakik itt például gímszar-
vas, dám, muflon, őz, vaddisznó, 
továbbá benett-kenguru, alpa-
ka, ormányos medve, aranysakál, 
emu, shetlandi póni, a gyerekek 
örömére pedig kisállat simogató 
is kialakításra került.

az Ipoly-völgy

kAtAlinpusztAi kirándulóközpont és erdei iskolA 

+36 (35) 576-019
hangyadani@ipolyerdo.hu
gps 47.850551, 19.105974
SZálláSAjánlAt:

Katalinpusztai Kirándulóközpont és Erdei iskola, Bánki vendégház
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nyírjesi füvészkert és vAdAspArk

+36 (20) 468-7097
gps 48.044444, 19.275000
SZálláSAjánlAt:

Bánki vendégház,  
Katalinpusztai Kirándulóközpont és Erdei iskola
w w w . e r d e i h A z A k . h u

"Sok földet bejártam, de mégis csak Nógrád tetszik 
legjobban: hegyeivel, völgyeivel, egyenesre nőtt fáival;  
itt úgy látom, a füvek zöldebbek, a virágok illata édesebb, 
mint bárhol másutt a világon. Még a felhő is mintha rózsaszínbe 
öltözne, amikor átsuhan fölöttünk… Ez az én igaz hazám."
mikszáth kálmán

A Hollókői tanösvényt 23  Holló-
kőtől északra, az Ófaluból Rimócra 
átvezető út mellett találjuk (GPS: 
47.9980555162, 19.573661685). A 
tanösvényre egy 30 m hosszú fa-
híd vezet be, ami a Cserhát leg-
hosszabb ilyen létesítménye.
Nógrád megye egyik legértéke-
sebb geológiai értéke Bér köz-
ség mellett emelkedő vulkani-
kus eredetű andezit oszlopokból 
felépülő 402 m magas Nagy-
hegy. A geológiai tanösvény Bér-
ről a zöld kereszt és a zöld jelzés 
kereszteződésétől indul. Az ande-
zit kőömlés lábánál, az erdei útról 

letérve, egy kőzetbemutatón 24  
(GPS: 47.865762661, 19.47841886) 
át jutunk el a hajlott andezit oszlo-
pok felé. Megismerhető a hely ki-
alakulásának geológiai és földtör-
ténete és a kő szerkezeti jellemzői. 
Az oszlopos elválás mellett ér-
dekes látványt nyújt a kőtenger, 
amely a jégkorszak alatt keletke-
zett. A hegy gazdag növény- és 
állatvilággal is büszkélkedhet. A 
kőömlés felső részén egy kilátó-
pont  is található, ahonnét a Cser-
hát gyönyörű panorámája tekint-
hető meg. A béri Nagy-hegy helyi 
védelem alatt álló terület.

Az országos kéktúrA útvonAlán, A kelet-CserhátbAn lévő 
tepke 22  (gps: 47.94916667, 19.63694444) CsúCsán álló 22 méter 
mAgAs kilátóról festői kilátás nyílik A mátrárA és A Cser-
hátrA, nyugAt felé pedig A börzsönyre. A kilátó AlAtti tú-
rAúton informáCiós táblA mutAtjA be A környék állAt- és 
növényvilágát, illetve élettelen természeti környezetét.

Az ipoly-völgy rAmsAri terület hAzánk é-i hAtárán, A bör-
zsöny-hegységtől ék-i iránybAn, Az ipoly-folyó mentén, 
bAlAssAgyArmAt és hont (pArAssApusztA) között, A dunA-
ipoly nemzeti pArk területén helyezkedik el. ez hAzánk má-
sodik hAtáron átnyúló rAmsAri területe.



Ez a vidék igen kedvelt kirándu-
lóhely. Salgótarjánból Somoskő-
újfaluig, majd a település elága-
zásánál jobbra fordulva először 
Somoskő leágazásához, egyene-
sen tovább pedig Eresztvénybe, 
majd Salgóbánya településrész-
re jutunk. Az idősebb korosztály 
még őrzi emlékeiben a néhány 
évtizeddel ezelőtti kiránduló-
központnak a képét. Szerencsé-
re ismét szépen fejlődik a térség, 
rendben tartott túrautak, tan-
ösvények, felújított épületek, új 
szolgáltatások várják a turistákat. 
A számos természeti, geológiai 
látnivaló, várak, könnyű túrázási 
lehetőségek miatt a családos és 
fiatal korosztály számára itt több 
napos kikapcsolódás jó szívvel 
ajánlható.
Fontos kiindulópont és pihenő-
hely a Salgó és Somoskő vára kö-
zött félúton fekvő Eresztvény 26 , 

ahol az Ipoly Erdő Zrt. játszóteret 
alakított ki. Itt van a Novohrad-
Nógrád Geopark központi épü-
lete is, mely mellett elsétálva, a 
kb 1,5 km hosszú Petőfi sétány-
nak nevezett útvonalon érdemes 
végigmenni. Somoskő várának 
sziluettjét követve menetközben 
friss forrásvizekkel csillapíthatjuk 
szomjunkat, míg végül elérjük 
Somoskőt Somoskő vára alatt 
a híres bazaltorgonát feltétlen 
nézzék meg, ha idejük engedi, 
akkor pedig a már szlovák terü-
leten húzódó tanösvény menti 
kőtengert és a Macskalyuki bá-
nyát is láthatják. Somoskői Ki-
rándulóközpont és Vadaspar-
kunk 3  az év minden napján 
nyitva van, fogadóépületében 
2015-től szálláslehetőséggel és 
szolgáltatásokkal várjuk a kör-
nyékre látogatókat.

Az Ipoly vonalát követve, Ipolytar-
nóc felé, Nógrádszakál községtől 
északra található egy természet-
védelmi terület, a Páris-patak völ-
gye geológiai bemutatóterület
25  (GPS: 48.194716, 19.530631). A 
hozzá vezető utat már messziről 
jelzi a vasúti andráskereszt. A te-
rület Litke és Nógrádszakál között 
emelkedő andezittakaró része. 
Hosszú évmilliók során az Ipoly 
„fűrészelte” le a hegység délkele-
ti nyúlványáról. 

A Páris patak (a  néveredet nem 
egyértelműen tisztázott) igazá-
ból nem is patak, mert nincs ál-
landó vízfolyás a medrében. Ez 
a nógrádi "Grand Canyon" az 
év nagy részében teljesen szá-
raz. Csapadékos időben és hó-
olvadáskor viszont szép vízesé-
sek képződnek a 15- 20 m mély, 
szinte függőleges falú völgyben.
Páris-patak völgyi kirándulást ér-
demes összekötni az Ipolytarnóci 
Ősmaradványok bemutatóhely 
megismerésével, hiszen alig ne-
gyedórás utazással elérhető.

a Karancs-
Medves- 
vidék

somoskői kirándulóközpont és vAdAspArk

+36 (32) 430-940
sterdeszet@ipolyerdo.hu
gps 48.170637, 19.851742



A Karancs a palócok „szent” 
hegye, a történelmi Nógrád, 
Gömör, Heves és Hont várme-
gye jóformán minden nagyobb 
magaslatáról, valamint az Ipoly-
völgy középső szakaszáról is lát-
ható. Országhatár vágja ketté, a 
legmagasabb pontja 729 mé-
ter. Itt áll az Ipoly Erdő Zrt. által 
karbantartott, 22,4 méter ma-
gas kilátó 30  (GPS: 48.157654687, 
19.7895500064) – a Tepke-hegyi 
torony ikertestvére. Tiszta idő-
ben a Mátra és a Tátra, vagy a 
Bükk és a Börzsöny irányában 

felnyíló panorámában gyönyör-
ködhet innen a turista. A kilátó-
tól 700 méterre eső Kápolna-he-
gyen XIII. századi alapokon áll a 
Szent Margit-kápolna, jeles Pé-
ter és Pál-napi búcsújáróhely. Itt 
található az Ipoly Erdő Zrt. által 
adományozott fa harangláb is.
Salgótarjánból, a Tóstrand-
dal szembeni útról megköze-
lítve először a Kercseg-laposra 
jutunk, innen nagyobb kapta-
tókkal, források mentén közelít-
hetjük meg.

sAlgóbányAi erdészház 

+36(32) 430-940
sterdeszet@ipolyerdo.hu
gps 48.144196, 19.856546

Gyakorlatilag bárhonnan meg-
közelíthető, hiszen szerteágazó 
túraútvonallal van behálózva. 
Innen szép kilátás nyílik a kör-
nyező hegyekre, várakra. Szil-
váskő, a Karancs-Medves kistáj 
egyik gyöngyszeme a Medves-
fennsíkot délkeleti irányból le-
záró, amely a közigazgatásilag 
Salgótarjánhoz tartozó, egyko-
ri bányásztelepülés, Rónabá-
nya mellett lévő, három bazalt-
kúpból álló tanúhegy-csoport. 
A fő tömböt a Nagy-Szilvás-
kő (625 m) képezi, amely ha-
talmas dómként magasodik 
Szilváskőpuszta és a Bárna-pa-
tak völgyfője fölé. Legmegraga-
dóbb látványa a kőbányászat 
következtében felszínre került, 
35-40 méter magasságú bazalt-
oszlopokból álló sziklafal. A ba-
zaltoszlopok tövétől jelzett turis-
taút vezet fel a szikla tetején lévő 
kilátóhelyhez.
A Medves-fennsíkról Salgóbá-
nya településrész irányába indul-
va az itteni szállodaépület mel-
letti erdei úton felkereshetjük a 

Zagyva forrását . Salgóbánya fe-
lett 625 méter magas sziklacsú-
cson emelkedik Salgó vára 28  
(GPS: 48.144488, 19.846636). A 
várhoz több út is vezet, de leg-
rövidebben a salgóbányai parko-
lóból, vagy az ettől 2 percnyi tá-
volságra lévő busz végállomásról 
közelíthető meg jelzett turista-
úton. A várrom és környéke ter-
mészetvédelmi terület. A vár-
romról csodálatos körpanoráma 
nyílik, az oromról kitekintve a lá-
togató úgy érezheti, mintha re-
pülne a hegyek-völgyek felett. 
Feltűnik a Bükk, a Mátra, a Cser-
hát és a Börzsöny, de kedve-
ző időjárás esetén a Magas-Tát-
ra csipkés gerince is látható. Ha 
erre jár, semmiképp ne hagy-
ja ki a Boszorkánykőhöz 29  (Kis-
Salgó, GPS: 48.139773, 19.849285) 
vezető tanösvényt sem, hiszen 
ez útba esik. A vár látogatásakor 
érdemes még betérni a várhoz 
vezető úton lévő Salgóbányai  
Erdészházunkba, ahol interaktív 
kiállítással hozzuk közelebb a ter-
mészet szépségeit.

A medves-fennsík 27  (gps: 48.145243, 19.872685 – sAlgóbányá-
ról közelítve) közép-európA legnAgyobb bAzAltplAtójA, 15 
négyzetkilométernyi területéből nyolC esik mAgyAr terü-
letre. A gyönyörű környezet és A természeti különlegessé-
gek (felszíni formák, növényzet, állAtvilág) gyAlogos, bi-
Ciklis és lovAs túrák mellett fotótúrák kiváló terepévé is 
teszik A medves-fennsíkot. 



Mindegyik ház kialakításánál 
fontos szempont volt, hogy az 
eredeti építészeti jelleget, a há-
zak hangulatát és történeti ha-
gyományait megőrizzük – úgy, 
hogy mai igényeknek magas 
szinten megfelelő szálláshelye-
ket hozzunk létre. Vendéghá-
zaink páratlan természeti kör-
nyezetben, a lakott területektől 
távol helyezkednek el. Az össz-
hatásuk különleges, a vendégek 
által igen kedvelt miliőt eredmé-
nyez. Háziasszonyaink nemcsak 
házias és vadból készült ételek-
kel várják vendégeinket, hanem 
gasztronómiai különlegessége-
ket is kínálnak. Különös hang-
súlyt fektetnek arra, hogy a helyi 

gazdaságokban, hagyományos 
módon előállított alapanyagok-
ból előálló ételek, italok kerülje-
nek az asztalra.
A vendégházak mellett több 
megújult turistaház és táborhely 
szolgálja az erdőjárók, táborozók 
igényeit. Színvonalukban nem 
különböznek a vendégházak-
nál tetten érhető minőségen, de 
funkcionalitásukban nyilván egy 
más típusú igényhez lettek iga-
zítva. Kialakításuk is oly módon 
történt, hogy több féle célkö-
zönség számára is ideális, legyen 
szó magányos túrázóról, kisebb-
nagyobb családról vagy baráti 
társaságról, nem utolsó sorban 
az ifjúsági csoportokról.

Erdei 
szálláshelyek

www.erdeihazak.hu

márA négy – egykor CsAk egy szűk elit áltAl elérhető – Csön-
des erdei környezetben tAlálhAtó, zAvArtAlAn pihenési lehe-
tőséget és mAgAs fokú kiszolgálást nyújtAni képes vendég-
ház várjA A hozzánk látogAtókAt A börzsönyben.

Erdei iskolák és kirándulóközpontok
1 domszky pál erdei iskolA és mAtrACszállás

Bernecebarátiban, a Nagy-völgy bejáratánál található 30 fős szálláshely erdei 
iskolás csoportok, osztálykiránduláson részt vevők, baráti társaságok, családok, 
és bakancsos turisták kedvelt helyszíne.
 Bernecebaráti, Széchenyi út | + /-, + / 
kemence@ipolyerdo.hu | GPS: 48.028385, 18.914162

2 kAtAlinpusztAi kirándulóközpont és erdei iskolA
Szendehely-Katalinpusztán a Börzsöny és a Cserhát kapujában lévő kiránduló-
központban lévő szálláshely, erdei iskolai és turistaszállással.
 Szendehely-Katalinpuszta, Erdészház | + /-, + /-
hangyadani@ipolyerdo.hu | GPS: ., .

3 somoskői kirándulóközpont és vAdAspArk
2015 tavaszától a Karancs-Medves-vidéken, a Somoskői vadaspark fogadóépü-
letében, a határ mentén, Somoskő vára alatt és Salgó várához közel 20 fő részé-
re nyújtunk kényelmes turistaszállást.
 Salgótarján (Somoskő) | + /-
sterdeszet@ipolyerdo.hu | GPS: ., .

4 diósjenői erdei szAbAdidőpArk
 Diósjenő, Erdészet | + () -
diosjeno@erdeikirandulasok.hu | GPS: ., .

5 nyírjesi füvészkert és vAdAspArk
 Balassagyarmat-nyírjes | + () -
E-mail: kcs_szecseny@ipolyerdo.hu | GPS: ., .

erdeiiskolA.ipolyerdo.hu | w w w.erdeikirAndulAsok.hu
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Erdőben 
otthon 
vagyunk!
Kiránduló-és szálláshelyek, 
kisvasutak a Börzsönyben, Cserhátban 
és a Karancs-Medves-vidéken

diósjenői erdészet
 Diósjenő
   
   
Fax:    
diosjeno@ipolyerdo.hu

kemenCei erdészet
 Kemence, Fő u. .
   
   
Fax:    
kemence@ipolyerdo.hu

királyréti erdészet
 Szokolya, Királyrét
   
   
kiralyret@ipolyerdo.hu

nAgymArosi erdészet
 Nagymaros, Fő tér .
   
   
Fax:    
nmaros@ipolyerdo.hu

váCi erdészet
 Vác, Báthori út .
   
Fax:    
iroda@vacierdeszet.hu

nyugAt-Cserháti 
erdészet
 Romhány, 
Szabadság tér .
   
   
Fax:    
nyugatcserhat@
ipolyerdo.hu

kelet-Cserháti 
erdészet
 Szécsény, 
Rákóczi u. .
   
   
Fax:    
kcs_szecseny@ipolyerdo.hu

sAlgótArjáni 
erdészet
 Salgótarján, 
Füleki u .
   
Fax:    
sterdeszet@ipolyerdo.hu

ipoly erdő zrt.
 Balassagyarmat, 
Bajcsy u. .
   
   
Fax:    
titkarsag@ipolyerdo.hu

További információkért keresse erdészeinket!

Erdei szálláshelyek
» Vadászházak, vendégházak
6 wenCkheim vendégház

Valódi zavartalan kikapcsolódásra vágyóknak a festői környezetben fekvő, kor-
hű stílusban helyreállított és felújított, de a mai modern igényeket is kielégítő, 
egykori nemesi vadászlakban 20 fő kényelmes elszállásolására van lehetőség.
 nagyoroszi, külterület | + /-
edina.wenckheim@gmail.com | GPS: ., .

7 királyházAi vendégházAk
Alsó- és Felső Királyházán, Kemence község külterületén, fenyvesek és csobo-
gó patak melletti házak összesen 16 fő részére ad szálláslehetőséget. Családdal 
érkezőknek ideális szállás.
Királyháza, Kemence külterület | + /-, + / -
magyarb.ipoly@gmail.com | GPS:  Alsó-Királyháza ., .,
   Felső-Királyháza ., .

8 bánki vendégház
A Cserhátban, közel a Bánki tóhoz, Magas színvonalon kialakított igényes ven-
dégházunkban pótágyazható kétágyas szobák, 24 fős konferenciaterem, ha-
talmas füves kert, zárt parkoló és grillező gondoskodnak akár 16 fő kellemes 
kikapcsolódásáról.
 Bánk, Petényi út . | + /-, + /-
info.bankivadaszhaz@gmail.com | GPS: ., .

9 tóvik vendégház
A Magas-Börzsöny kapujában, Szokolya külterületén lévő, házias és vadétele-
ket egyaránt kínáló családias hangulatú házban akár 27 fő is elszállásolható.
 Szokolya-Királyrét | + /-, + /-
tajthyszilvi@gmail.com | GPS: ., .

Erdei szálláshelyek
» Turistaszállások, táborhelyek
10 pénzásási erdei turistAház és sátorhely
A Nagyoroszi közelében, a drégelyi vár romjainak árnyékában, túraútvonalak 
mentén lévő szálláshely a turistaházban összesen 32 főnek, sátrakban további 
40 főnek kényelmes, kulturált szállást biztosít.
 nagyoroszi, külterület | + / 
edina.wenckheim@gmail.com | GPS: ., .

11 kisirtáspusztAi hegyi menedékházAk és sátorhely
A házakban a Nagybörzsönyi Erdei Vasút megállóhelyén, a Tolmács-hegyi csúcs-
fordító tőszomszédságában összesen 30 fő szállásolható el, továbbá 70 fő részé-
re sátrazási lehetőség is van.
 nagybörzsöny külterület (Kisirtás-puszta) | + /-
eszter.heim@gmail.com | GPS: ., .

12 zebegényi erdei sátortábor
A sátortábor Zebegény településen, a Gründl réten, csendes, gyönyörű erdei 
környezetben található. 6 fős sátrak, épületben vizesblokk és konyha, továbbá 
vezetett kirándulások, éjszakai túra és vadles várja az aktív kikapcsolódásra vá-
gyókat. Családok, baráti társaságok hétvégi és nyári kirándulásai során és iskolák 
táborhelyeként is jó helyszínválasztás.
 Zebegény külterület (Gründl rét) | + /-
eszter.heim@gmail.com | GPS: ., .

13 kútbereki turistAház, mAtrACszállás és nomád táborhely
Az Észak-börzsöny és az Ipoly-völgy találkozásánál lévő turistaház három, külön 
bejáratú földszinti szobájában összesen 20, a két emeleti matracos hálóterem-
ben összesen 19 fő számára biztosítunk kényelmes férőhelyet.
 Hont, külterület (Kútberek) | + /-
kemence@ipolyerdo.hu | GPS: ., .

14 szénpAtAki kulCsosház
A Királyréttől 3 km-re északra lévő kulcsosház egyedi fekvése és háborítatlansá-
ga miatt garantáltan biztosítja a zavartalan, aktív pihenést, ugyanakkor iskolás 
csoportoknak is kiváló lehetőség. Összesen 33 fő részére nyújt szállást.
 Szokolya-Királyrét | + /-, + /-
szenpatak@ipolyerdo.hu | GPS: ., .
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