Név:
Távolság: 38 km

Rajtszám:

Szintkülönbség: -700m / +700m

Rajtidő:

Szintidő: 10 óra

Érkezési idő:

MTSZ pont: 71

Összes menetidő:

A helyes útvonal ki van szalagozva.
Indulás a Cimbalmos kocsmától. A Balaton Felvidéki Kék jelzésen balra és azt követve a Csákány-hegyi
kilátóhoz kell elgyalogolni. Itt lesz az 2. számú ellenőrző pont. A Kék csík jelzésen Csopak településig
kell menni. Innét tovább a Kék csík jelzésen a Tamás-hegyre. A Jókai-kilátóig (3. számú ellenőrző
pont) továbbra is a Kék csík jelzést kell követni. A kilátó után visszafordulunk a Kék csík jelzésen, majd
rövidesen balra letérünk a Kék + jelzésre. Kb. 800 m múlva jobbra rátérünk a zöld + jelzésre. Kb. 800
m múlva balra fordulunk a Piros csík jelzésre. Átmegyünk a Koloska-völgyön, majd a Recsek-hegyi
kilátó következik. A 4. számú ellenőrző pontról visszafordulunk kb. 1,2 km múlva balra rátérünk a
Zöld + jelzésre. A Piros +, majd a Zöld csík jelzésen megyünk be Veszprémfajszre (5. számú ellenőrző
pont). Meredek kapaszkodón felmegyünk a Kálvária-hegyre. Innen a dombról jelzetlen úton érjük el a
piros jelzést. Innen D-irányba a P csíkon lejövünk a Festék bányáig onnan keleti irányban majd délnek
fordulva Felsőörs faluba érünk. Onnan közúton végig haladunk a falun, Balatonalmádi felé jelzés
nélküli úton kb. 2.5 km után találkozunk a S háromszöggel és ezen déli irányban felmegyünk a Csere
hgy-re a Szabadság kilátóhoz. A Kék csík jelzésen folytatjuk utunkat Alsóörs faluba. Tovább haladunk
a Kék csík jelzésen és Ny.-i irányban visszamegyünk Lovasra.
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Az útvonal teljesítése során senkiért nem tudunk felelősséget vállalni. A rendezőségtől
kártérítés semmilyen címen nem igényelhető. Ha valamilyen ok miatt úgy határozol, hogy
a túrát még a cél előtt befejezed, ezt feltétlenül jelentsd be a következő ellenőrző ponton,
vagy hívd a 06 20 932-7781 telefonszámot.
Reméljük, hogy a térkép és az útvonaladatok segítenek a túra teljesítésében. Sikeres
teljesítés után a célban átveheted a túra emléklapját és kitűzőjét.
Jó utat, sikeres teljesítést kíván a rendezőség.

