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Az útvonal leírása 

A Galyatető turistacentrum udvarából a P+ (és sok másik) jelzésen indulj fel a kilátó 

irányába. 600 méter múlva eléred a K-P3 elágazást, itt pecsételj az ellenőrzőponton, majd 

indulj el jobbra lefelé piros háromszög jelzésen! Hamarosan egy éles balossal térj át a P- 

jelzésre! Mikor egy ideje követed a piros sáv je jelzést, hirtelen balra kanyarodva elhagyod a 

széles utat (vigyázz, könnyű túlmenni!). Egy kilométernyi meredek ereszkedés után térj át a 

P+ jelzésre, amin balra indulva éred el Mátraalmást (3,52 km). Az ellenörzőpontot a falu 

„főterén”, a Hegyikút vendéglővel szemben, a kőkút mellett találod. 

Az ellenörzőponttól a K+ jelzésen indulj el fölfele. A falut párszáz méter múlva, jobbra 

hagyod el. Ezután a K+ jelzés hamarosan jobbra eltér, de te a P3-ön indulsz el enyhén balra, 

egyre meredekebben emelkedve. Jópár kidőlt fán való átmászás után kezdődik az igazán 

kemény emelkedő. Ezen a meredek, sziklás, könnyen csúszóssá váló szakaszon nagyon 

figyelj! A fákba való kapaszkodás sokat könnyíthet a feljutáson. A csúcsot elérve még 

párszáz métert haladj tovább a gerincen, amíg eléred a sáncot, ahol megtalálod a Galyavár 

ellenőrzőpontot (~6,1 km). 

A ponttól a P3-ön haladj tovább, míg a K- jelzésbe csatlakozik az út. Ezen balra fordulva a 

piros és a sárga jelzésekkel együtt érsz be Galyatetőre. Egy rövid, de meredek betonos 

emelkedő után balra ismét az erdőbe követed a jelzéseket, majd hamarosan visszaérsz a K-

P3 elágazáshoz, itt ismét pecsételj! A kilátót újra elérve jobbra lefelé vezeted az utad, a 

lépcső alján pedig ismét térj be Galyatető turistacentrum udvarába (7,38 km). 

Ha egy kör nem volt elég, ismételd meg tetszőleges számban! 
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Szeretettel köszöntünk a Galyavár túrákon! 

A Galyavár teljesítménytúrákat eddig öt alkalommal rendeztük meg az 

extrém kihívásokat kereső túrázóknak, akik Magyarországon vágnának neki 

egy magashegyi nehézségeket tartogató útvonalnak. A vírushelyzet miatt a 

2021-es évben sajnos ismét nem tudjuk megrendezni a túrát a szokásos 

keretek között, azonban szeretettel hívunk mindenkit egy kis kötetlen 

körözgetésre a megszokott útvonalon. 

Kérünk, hogy az útvonal technikássága miatt fokozottan figyelj túrázó- és 

futótársaidra! Legyünk óvatosak és előzékenyek! 

Sok sikert kívánunk! 
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