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Apródok útja tanösvény
A tanösvény Drégelypalánk községtől Drégelyvárig vezet. A falu központjától 
mintegy 5 kilométeres, a végén erősen emelkedő út során nyolc állomáson  
végighaladva megismerkedhetünk a falu helytörténetével, a patakok és erdők 
élővilágával, a Börzsöny forrásaival és végül a vár történetével. A várból egye-
dülálló kilátás nyílik a szomszédos hegyekre. Az első állomás a Várkapitány 
étterem mellett található. A várhoz kapcsolódó történelmi és kultúrtörténeti 
érdekességekért keresse fel a Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központot! 
www.dregelyvara.hu

Páskom legelő tanösvény
A Dejtár központjából induló tanösvény a településtől az Ipoly partjáig vezet.  
A különösebb felkészülést nem igénylő, alig három kilométeres könnyű sé-
tával teljesíthető táv hat állomásán avatja be az ide látogatókat a természet 
világába. A megfigyelést segíti a Nagy-tó közelében lévő kilátótorony, amelyről 
pompásan belátható és fotózható a környék.
A nádas a fiókaetetés idoszakában, tavasz végén, nyáron a leghangosabb. Ha sze-
rencsénk van, megpillanthatunk nagy kócsagot, szürke gémet, bakcsót. A rejtett 
életű bölömbikának inkább csak jellegzetes - hajókürtre emlékeztető - hangját 
fogjuk hallani.

A tanösvények bejárásához töltse le az ingyenes Duna-Ipoly mobil applikációt!



E szokatlan déli tájolású, az Ipolytól a Dunáig húzódó teret felölelő 
térképvázlat mutatja be a folyó két oldalán elhelyezkedő turisztikai 
létesítményeket és fontosabb látnivalókat. 
Az Ipoly-híd túraútvonalat a piros vonal jelöli.

Az Ipoly-híd túraútvonal a folyó magyar és szlovák oldalán futó 
tanösvényeket köti össze. A közel 15 km hosszú útvonal – a folyó 
szeszélyes vízjárásától függően – gyalog, vagy kerékpárral járható 
be. Az útvonalon nincsenek kijelölt állomások, hanem az IPOLY-
HÍD TÚRA logóval ellátott útjelző oszlopok vezetik az ide látogatót. 
Ipolyvece határában madármegfigyelő torony, a drégelypalánki 
Nagy-sziget közelében pedig egy pihenőhelyként is szolgáló 
„magasleselkedő” segíti a szemlélődést.

A kiadvány környezetbarát papírból készült.  
Megjelenését „Az Ipoly-völgy komplex élőhelyfejlesztése” című, 
KEHOP-4.1.0-15-2016-00023 program támogatta. 


