
RÉGI TEMPLOMOK 
 NYOMÁBAN IV. 

 
 
Az Útvonalkövetık Klubja (UKK) és a Teljesítménytúrázók Társasága (TTT) 2014-ben 4. (ezen az útvonalon 
várhatóan egyszeri) alkalommal rendezi meg a „Régi templomok nyomában” gyalogos teljesítménytúrákat, 
amelyre valamennyi érdeklıdıt szeretettel várunk, köztük Téged és ismerıseidet, barátaidat is! 
 
A túra útvonala részben a Balaton-felvidék, illetve a Déli-Bakony területén vezet végig. Célja a táj, 
valamint az útvonalon található templomromok, nevezetességek bemutatása a résztvevık számára.  
 
Rajt – cél helyszíne: Nagyvázsony, Kinizsi Sörözı (a központban, a buszvégállomásnál) 
 

Táv: 28,9 km 16,6 km 
Szintemelkedés: 500 m 300 m 
Rajtidı: 7:00 - 10:00 10:00 - 13:00 

 
 
A túra útvonala: Nagyvázsony – Vöröstó – Hideg-hegy – Zádorvár – Zádor-kút – Barnag – Hermán-
völgy – Csepelyi templomrom – Csernyı-domb – Szent István templom – Nagyvázsony (vár) – Szent 
Mihály kolostorrom – Szent Ilona templomrom – Kinizsi-forrás – Tálodi kolostorrom – Szent Jakab 
templomrom – Nemesleányfalu – Nagyvázsony. A 16,6 km-es táv a templomromokra fókuszál, így 
Nagyvázsonyból közvetlenül a Csepelyi templomrommal kezd, onnan megegyezik a két táv útvonala. 
 
Nevezési díj: 800 Ft/fı. Kedvezményesen 700 Ft/fı (TTT  tagok, valamint az elızı napi „Tanúhegyek 
nyomában” teljesítménytúra résztvevıi számára). 
Szolgáltatás: ice tea, és édesség (útközben), valamint csomagmegırzés.  
Díjazás: oklevél, kitőzı  
Szintidı: az indulás idejétıl függı, a célba 17:30 óráig kell beérkezni!  
 
A túra útvonalán 11 / 7 ellenırzıpont található, ahol egyes pontokon a pontırök bélyegzéssel, illetve 
egyéb módon igazolják az áthaladást. Máshol a kihelyezett zsírkrétával, vagy matrica felragasztásával 
kell igazolni a pont felkeresését. A túra útvonalán záró biztonsági ember(ek), söprők haladnak. 
 
Ajánlott felszerelés: a Déli-Bakony és a Balaton turistatérképe (Cartographia Kft, 3. és 41. sz.), 
bejáratott túracipı, az idıjárásnak megfelelı öltözet, fényképezıgép, „Templomromok a Dunán túl”, 
valamint „Kálváriajárás a Bakonyban és a Balaton-felvidéken” igazolófüzet. 
 
A túrával kapcsolatosan érdeklıdni lehet: 
 Hevér Gábor fırendezı  Tel: 06 20 3211805, e-mail: gabor.hever@gmail.com 
 Csornai Edina rendezı  Tel: 06 70 6223552, e-mail: cs.edu85@gmail.com 
Valamint a http://www.utvonalkovetok.hu/ és a http://teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/ weboldalon. 
 
A rajthely megközelítése: Badacsonytomajból gyorsvonat indul 6:14-kor, Zánka-Köveskálra érkezik 
6:33-kor. Zánka-Köveskál vasútállomásról busz indul 6:40-kor, Nagyvázsonyba érkezik 7:11-kor. 
Vagy 6:41-kor személyvonattal, Tapolcára érkezik 7:02-kor. Tapolcáról 6:20, 7:05, 7:45 és 11:05-kor 
indul busz Nagyvázsonyba. Ajkáró l 6:15-kor, Veszprémbıl 7:00, 7:05, 9:00, 10:30, 11:10, 11:35, 
12:15-kor. Budapest, Népligetbıl 6:45-kor induló szombathelyi busz 8:35-kor ér Veszprémbe. 9:00-kor 
van csatlakozás (Nagyvázsonyba érkezik 9:56-kor). Budapestrıl 9:45-kor indul közvetlen busz 
(Sümegre): Nagyvázsony, pulai elág. érkezik 12:40. Onnan tovább 1 km séta a központ és a rajthely. 

2014. november 30. (vasárnap) 


