XXVI. EKE Vándortábor – 16. túra
Magashegyi kerékpártúra
(július 28., péntek)
Túraútvonal: Tábor - Bita - Eresztevény - Maksa - Csobot-Tető - Néző-Hegy - Csihányos - Ibre-tető Berzete - Csutakos - Gyökeres-Tető - Bodoki-Csúcs - He-Hegy - Bükkös-Tető - Szemerje-Tető - Buja-Hát
- Sepsibesenyő - Őriáspince-Tető - Réty – Tábor
Távolság: 60km, szintkülönbség: +/- 1420m
Menetidő: 8-9 óra
Jellemzés: Nehéz kerékpáros túra, 100% terep = erdei és földúton.
Túravezetők: Kozma Zoltán 0740012081
Ferencz Attila 0740775868
Farkas Sándor 0754854114

Az előző két naphoz képest egy egészen más túrában lesz részünk. A túra nagy része köves, mezei és
erdei földutakon vezet.
A táborból földúton gurulunk Eresztevényig, Bitát érintve. Átszelve a DN11-es műutat beérkezünk Maksa
községbe, ahonnan felkapaszkodunk a Bodoki havas csúcsára, amely az 1194 m-es Bodok tető. Követve
a turistajelzést, a mellékgerincen haladunk, érintve a következő pontokat: Csobot-tető, Néző-Hegy,
Csihányos, Ibre-tető, Berzete, Csutakos és Gyökeres-tető. A csúcsról fantasztikus kilátásban lehet részünk
szép idő esetén. Innen be lehet látni a Kárpát kanyar hegyeit teljes egészében, az Alsó Háromszéki

medencét, de még a Barcaság egy részét is. A sárga pont jelzést követve ereszkedünk a csúcs alatti
nyeregbe, ahol forrást is találunk.
Utunk további szakasza a főgerincen folytatódik, a sárga sáv jelzésen, egészen az Angyalosi tetőig.
Útközben érintjük az Orotvány-pusztát, az Áldás-mezőt, Zoltán-erdejét és a Rakottyás-pusztát. Az utóbbin
kiérünk az erdőből és hamarosan az Angyalosi tetőhöz érkezünk, ahonnan a Besenyői tanösvény fele
haladunk, majd az erdő szélén kimegyünk a kilátóhoz. Az erdő szélét követve lemegyünk Besenyő szélébe,
követjük az utat 200 m-en keresztül, majd háromszékiek egyik fontos emlékparkját látogatjuk meg az
Óriáspince tetőn. Itt kerül évente megrendezésre a Székely Vágta is. A tetőről csodálatosan be lehet látni
szinte teljes Háromszéket és azokat övező hegyeket, egészen a Nemerétől a Csukásig, majd a
Nagykőhavastól a Fogarasig.
E pontot elhagyva célba vesszük Réty községet és a táborig gurulunk.
Biciklire fel!

