
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

GYALOGSZERREL FELFEDEZNI 
A BÖRZSÖNY TURISZTIKAI 
TERMÉKKÍNÁLATÁT
ÖKOTURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK A BÖRZSÖNYBEN



Királyrét a hazai természetjárás emblematikus célpontja. A 150 éves egykori ura-
dalmi iskola, majd erdészlak új funkciót kapott: a látogatóközpontban interaktív, a 
térség geológiai, tájhasználati és szakmatörténeti múltját bemutató múzeum léte-
sült, amely nyilvános vizesblokkal, erdei csemegebolttal és büfével is gazdagodott. 
Mindegyik épületrész teljesen akadálymentesített. A Királyréti Kirándulóközpont 
létrehozásával egy fontos turisztikai bázis jöhetett létre, amely akár kiindulási pont-
ként, akár pihenőpontként is szolgálhat a térségbe látogató évi több százezer tu-
rista számára.

KIRÁLYRÉTI 
KIRÁNDULÓ- ÉS 

LÁTOGATÓKÖZPONT



A Királyrét fölé magasodó Várhegyen a környező fák lombkoronaszintjéhez igazí-
tott kilátó épült. A Várhegy 359 méter magas csúcsának közelében emelt faszer-
kezetű torony konzolos kilátószintjéről csodás körpanoráma nyílik a környező tájra. 
Ehhez a 15 méter magas kilátó 80 lépcsőjét ugyan meg kell mászni, ám megéri a 
fáradozás, hiszen a Börzsöny számos része megmutatkozik, de a Pilis hegyvonu-
latai, a Naszály és a Cserhát lankás vidéke is szemünk elé tárul. Sőt, tiszta időben 
akár a messzi Mátra hegycsúcsait is felfedezhetjük. A kilátó két szintjén egy-egy 
pihenőpad nyújt kényelmet. A kilátó tetején egy meteorológiai állomás és egy web-
kamera kapott helyet.

KILÁTÓ 
A VÁRHEGYEN



PÁLOS KOLOSTOR 
EMLÉKHELYE

Az Árpád-korban viszonylag sűrűn lakott Dél-Börzsöny a 14. század elejére szinte 
teljesen lakatlanná vált. Ez lehetővé tette, hogy a magyar alapítású, kialakulásakor 
a remeteség szigorú szabályai szerint működő pálos rend két kolostort is létesít-
sen a térségben: a nosztrait és a toronyaljait. Utóbbi kolostor alapításának pontos 
ideje nem ismert. Az első írásos említése 1381-ből, az utolsó 1539-ből származik. 
A keletelt templom északi oldalához csatlakozott a négyszög alakú kolostor. Az 
emlékhely az egykori szentély helyét mutatja, illetve a méreteit idézi meg. Az erdei 
emlékhely a középkori pálos kolostor maradványainak sérelme nélkül, régészeti 
szakfelügyelet mellett épült. Az építmény a korabeli templom szentélyének csúcsí-
ves kontúrját követve mutatja be a valaha állt alkotás méreteit és alakját. A szentély 
és a hajórészlet együttese a középkori kolostorba való belépés élményét nyújtja a 
látogatóknak.

MÁRIANOSZTRA, TORONYALJA



IRMA-FORRÁS 
PIHENŐHELYE
MAGYARKÚT

Verőce mellett, az Országos Kéktúra útvonalán fekvő Magyarkút közelében ta-
láljuk a népszerű turistacélpontot, az Irma forrást. A vízfakadás ma is működő 
kútját 1889-ben létesítették. A pályázat részeként a víznyerő melletti réten az Ipoly 
Erdő Zrt. pihenőhelyet alakított ki, ahol a legkisebb túrázókra is gondolva játszó-
téri elemek is helyet kaptak. Elsődleges szempont volt, hogy a természeti környe-
zetbe épített elemek környezetbe simuló, természetes anyagokból készüljenek. 
A helyszín akár önálló túracélpontnak is remek választás, de elhelyezkedésének 
köszönhetően kisebb-nagyobb túrák kiindulási vagy pihenőpontjaként is könnyen 
megközelíthető.



A Magyar Természetjáró Szövetség az Ipoly Erdő Zrt.-vel konzorciumi partnerségben 2017 
és 2020 között négy helyszínen végzett erdeiinfrastruktúra-fejlesztést. A főváros környékén 
lakó mintegy hárommillió ember egészséges, négy évszakos kikapcsolódásához és szaba-
didejük tartalmas eltöltéséhez kínálnak kiváló helyszínt és lehetőséget a projekt fejlesztési 
térségének erdőterületei. A börzsönyi térség legszebb gyalogtúráiról válogatás is készült, 
amely a www.termeszetjaro.hu honlapon érhető el.

A fejlesztések a VEKOP 4.1.1.-15-2017-00006-os kódszámú projektben valósultak meg.
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