A túra leírása
A büféből kilépve jobbra térünk a P (piros) sáv jelzésre, majd
Vinye után a balra térő P sáv jelzést elhagyva, a jelzetlenutat
200 métert követve érkezünk meg a Cuha-völgyébe. Itt ismét
találkozunk a P sáv jelzéssel, és azon jobbra térve haladunk
tovább a Cuha-völgyében.
A Cuhán többször át kell kelni, így magas vízállásnál nem árt, ha
vízálló cipővel rendelkezünk. A P sáv jelzést követve hamarosan
a Betyár-pamlag barlanghoz érünk, melyet okvetlenül nézzünk
meg. Továbbra is a P sáv jelzésen haladunk, többször átkelve a
Cuhán. Egy erdei pihenőnél, ha jobbra feltekintünk, akkor a
Millenniumi emlékművet láthatjuk, majd elérjük a Gubányi Károly
viaduktot. A viaduktnál a Vasút történeti tájékoztatótáblánál
találjuk a túra első ellenőrzőpontját. 5,1 km-nél elérjük a S
(sárga) sáv jelzést. Balra kapaszkodva elhagyjuk a Cuha-völgyet
és a S sáv és P+ jelzésen az Aranyos-völgybe térünk.
A Károlyháza kulcsosház környékén balra térünk a S▲ jelzésre,
s rövidesen elérjük a túra második ellenőrzőpontját, a Lovászkúti
vadászházat. A kódot a vadászháztól balra található nagy fenyő
hátoldalára tettem ki. Továbbra is a S▲ jelzést követjük, míg el
nem érjük a Zörög-hegy platóját. A túra harmadik
ellenőrzőpontját a jelzés elágazásban találjuk, egy fára felfestve.
Továbbra is a Z sáv jelzést követjük, melybe rövidesen
becsatlakozik a S sáv jelzés. A Kőpince-forrást elérve
frissíthetjük magunkat. Itt található a túra negyedik
ellenőrzőpontja, melyet a forrás előtt található turistajelzésekkel
ellátott fánál kell keresni. Átkelünk a Cuhán, és a túra elején járt
úton érkezünk vissza a célba.
Az ellenőrzőpontoknál keressük az IVV kódokat, melyek 10 cm
hosszú, 1 cm széles bronz színű műanyag lapocskák.
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