Kóspallag tábori programlehetőségei:
A tábor erdei környezete ideális közösségi, kézműves és erdei iskolai programok megvalósításához.
A házban 30 főt befogadó közösségi helyiség használható. Életmódtábor, történelmi korok tábora,
kézműves, természetismereti tábor, vízhordás, favágás, közös főzés, erdei akadályverseny,
bátorságpróba, nyomolvasás, erdei élőhelyek megfigyelése, kincskeresés is lehetséges. A település
futballpályával rendelkezik.

Kóspallagi Turistaháztól megközelíthető nevezetességek

Zuvár
Zuvár nevű hegy Ipolydamásdtól északkeletre 2,5 km távolságra
emelkedik. A környezetből kimagasló hegykúp egy alacsony fennsík déli
végében emelkedik, amelytől erősen bemélyedő nyereg választja el. A
többi, igen meredek oldalát a Misaréti és a Damásdi patak völgye határolja,
az utóbbin vezet keresztül a Szob  Márianosztra közötti országút. Fekvése
egy kisebb körzethez viszonyítva uralkodó, egyébként rejtett fekvésű,
védelemre kiválóan alkalmas.
A mintegy 30x50 mes, szabálytalan négyszög alakú, domború tetőt kőfal,
valamint árkok és sáncok övezték.
ebb körzethez viszonyítva uralkodó, egyébként rejtett fekvésű, védelemre
kiválóan alkalmas.
Ipolydamásdi vár
A falu északi végén, az Ipoly összeszűkülő völgyéből meredeken kiemelkedő dombon,
kertekben, illetve bozóttal sűrűn benőtt területen láthatók a damásdi vár romjai. A domb
különálló nyúlványt képez, amelyet észak felől egy kis mellékvölgy határol, délnyugati és
északnyugati oldala meredeken emelkedik az Ipoly fölé, kelet és délkelet felől fokozatosan
emelkedik a Feketehegy felé. Tengerszint feletti magassága 150 m, az Ipoly feletti relatív
magassága 40 m.
A vár két részből áll. Az árokkal együtt 42x43 mes alapterületű belső várhoz északnyugat felől
csatlakozott a domb magasabb részein a mintegy 4045x140 m kiterjedésű külső vár.
A belső vár magja 5x5,2 m belméretű, 185235 cmes falvastagságú torony, amelynek
napjainkra már csak az alsó szintje maradt meg. A táblát itt helyeztük el.
A torony és az övező fal közti terület egy részét udvarként használták. Az övező faltól 9 mre
kelet és dél felé újabb falmaradványok látszanak. A két fal között mély árok húzódott.
Az árok keleti sarkában kőboltozatos, 190 cm belső szélességű pince nyílik, amely kelet felé
10,70 m hosszan követhető.
A külső vár a belsőből északészaknyugatra terül el, a szinte teljesen lapos felszínű
hegynyúlványon.
Szob
Szent László templom
Szobi kálvária

NEpomuki Szent János Szobor
Luczenbacher kastély
Börzsöny múzeum
Luczenbacher temetőkápolna
(Hivatkozással a szob hivalatlos honlapján, onnan letölthető az összes nevezetesség története,
leírása)
Törökmező
A Börzsöny hegység Törökmező nevű gyönyörű fennsíkja,
a mondák szerint az 1685 körüli években kapta nevét az itt gyülekező szultáni hadakról.

Nagymaros
4400 lakosú község a Dunakanyarban, a Duna bal partján. Nagymaros hajóval, vasúttal vagy autóval
a fővárosból 1 órán belül megközelíthető.
1324 óta város, ezt a rangját 9 király erősítette meg.
Nevezetességei a római katolikus templom (1320) gótikus,
nyolcszögű toronnyal és a klasszicista stílusú népies
lakóházak. Károly Róbert király 5 szelídgesztenye erdőt
telepített ide.
A Duna partján húzódik az ország egyik leglátványosabb
sétánya, innen a legszebb Visegrád panorámája. A
városból jelzett turistautak indulnak Börzsönybe, a DunaIpoly
Nemzeti Park területére.
A Kittenberger Kálmánról elnevezett vadászati napokat és
kiállítást júniusban rendezik.
Zebegény
Római Katolikus Templom
Szőnyi István emlékmúzeum
Hajózástörténeti múzeum
Hegyestető kilátása megér egy sétát, kirándulást
Kismaros
Királyréti erdei vasút
Kismarosi falumúzeum
Verőce
Egyedülálló vízpartépítés
Gorka Géza fazekaskiállítás
Huszár (Pufi) kastély
Katolikus templom
Magyarkút
Migazzi kastély
Művelődési központ (időszaki kiállítások)
Öreg rádiók kiállítása
Református templom
Római kori őrtorony

