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A tervezett fejlesztés célja a turisták panoráma 
iránti igényének biztonságos kielégítése, a geodé-
ziai mérôtorony tájba illesztése kilátó kialakításával. 
Csóványos kedvelt a turisták körében, azonban a 
leromlott állapotú torony és a rendezetlen környe-
zet régóta megoldásra váró helyzet elé állította a 
területet kezelô szervezeteket. Az Ipoly Erdô Zrt. 
élére állt ennek az adósságnak a törlesztésére, 
és felelôsséget érezve a látogatók biztonságá-
ért egy rendezett, kulturált kirándulóhellyé tette 
a Csóványost. A kilátó megépítésével mintegy 
„megkoronázásra kerül” a Börzsöny, hiszen a  
938 méter magasan fekvô Csóványos a Börzsöny 
és egyben Nógrád megye legmagasabb pontja.

A turisták aktív kikapcsolódásának tervezését 
a tájképpel összefüggô természetismereti és 
a börzsönyi kiránduló és szálláshelyekrôl szóló 
információkkal kívánjuk a helyszínen segíteni.

Az Ipoly Erdô Zrt. által létrehozott és üzemeltetett 
vadaspark szomszédságában megkezdôdtek a 
kiaknázatlan lehetôségekre épülô fejlesztések. A 
várakat, tanösvényeket, geológiai és egyéb kultu-
rális, történelmi értékeket felfûzve a fiatalabb kor-
osztály számára a természet és a táj megismerését 
szeretnénk segíteni, a játszva tanulás szellemében. 
A megépített fogadóépületben szálláshelyek adnak 
lehetôséget a hosszabb idejû kikapcsolódásra, a 
kisállat-simogató, a további elemek és programok 
pedig a gyermekek örömére készülnek.

CsóváNyosi kilátó - 
a börzsöNy koroNája

somoskôi vadaspark



Az Ipoly Erdô Zrt. turisztikai fejlesztéseinek köszön-
hetôen a Börzsönyben, a Cserhát és a Karancs-
Medves-vidékén 2015 tavaszától újabb tartalmas 
idôtöltést szolgáló létesítmények várják a természetet 
felkeresôket. Ebben a kiadványban Nógrád megye 
három helyszínén történt beruházások eredmé-
nyei kerülnek bemutatásra, melyek illeszkednek 
az Országos Kék Túra hálózathoz, a Bejárható 
Magyarország kormányzati programhoz, valamint 
az Ipoly Erdô Zrt. korábbi, nagyléptékû fejlesztési 
programjához. A helyszínek jól kiépített, jelzett turista 
és kerékpáros utak, illetve a különbözô igényeket 
kielégítô szálláshelyek közelében helyezkednek el.

A kirándulóközpont már most is igen kedvelt a 
családok és ifjúság körében, az új élményele-
mekkel pedig 2015. tavasztól további kalandokat 
ígérhetünk.

MEglÉvô ATTrAKCIóK:
gyadai tanösvény: 
 erdô és természetismereti tanösvény (5,2 km)
  óriások pihenôje, kanyargós pallósor a lápos 

lósi – patak medrében, 30 méter hosszú füg-
gôhíd a Naszály egyik mély vízmosása felett.

legyél te is kiserdész! óvodás tanösvény: 
  erdei tó körüli interaktív „élmény-ösvény” 

óvodásoknak
madártani ösvény: 
  a Naszály leggyakoribb odúlakó madarainak 

megfigyelése
kincskeresô tanösvény: 
  a Naszály kultúr és erdôtörténeti kincseinek 

felfedezése 
méhészeti bemutató

mini vadaspark
„tölgyfa élete” címû interaktív kiállítás
gazdag programkínálat 
  - erdô és természetismereti foglalkozások, 

kézmûves programok, kisállat bemutatók, 
éjszakai túrák, csapatépítô tréningek, esküvôk, 
gyermekzsúrok, családi hétvégék

turistaszálláshely és erdei iskolai program
  Továbbá sportpályák, játszótér, szabadtéri 

tûzrakó hely, erdei teázó és bolt.

A PrOjEKT sOráN MEgvAlósuló ElEMEK: 
540 méter hosszú sínpályán futó kerti vasút, a par-
koló és a kirándulóközpont között, a Börzsönyt és 
Nógrádot bemutató térgrafika, információs felület,
mini Csóványos kilátó terepcsúszdával, kéttor-
nyú kötélpiramis, további szálláshelyek – panzió 
jelleggel
Továbbá egy fogadóépület, infópont, parkolóhelyek 
és vizesblokk szolgálják a vendégek kényelmét.

információ:
+36 35/576-019

hangyadani@ipolyerdo.hu
gps: 47.850551, 19.105974

élméNyelemekkel bôvül a
kataliNpusztai kiráNdulóközpoNt


