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Útvonalleírás
Rajt a töltőállomáson. Átmegyünk a főúton, szemben befelé indulunk a földúton, majd az út végi elágazásnál balra. 
Megint az út végéig haladunk, majd jobbra fordulunk (a tábla is jelzi). A következő elágazásnál jobbra (tábla is jelzi). A 
következő elágazásnál egyenesen (jobb irány) tovább. Innen egy hosszabb séta vezet egészen a Levendula házhoz 
(pecsét – össz. táv/össz. szint: 2,8 km/30 m). Innen ugyanazon az úton vissza indulunk. Az első elágazásnál jobbra 
tartunk (keréknyomos út). Az út végén balra, 20 méter után aszfaltozott az út és nem sokkal után a hajtűkanyarnál jobbra 
indulás lefelé. Az ’Y’ elágazásnál jobbra, majd eljutunk a főútig. Innen, a Csendes Kemping felé tartunk tovább, ezen a 
főúton Alsóörs felé kell tovább haladni. A buszmegállóhoz közel az ’Y’ elágazásnál balra megyük tovább. Továbbsétálunk 
a Fő úton, majd a Kocsmánál továbbmegyünk a Római úton. Rövidesen a Loki útkereszteződésnél jobbra fordulunk, majd 
a Kisloki útnál balra. Itt haladunk tovább, majd a Présház utcában elérünk a Csendes Kempinghez (második pecsételő 
állomáshoz – 6 km/40 m). Innen visszafordulunk és a Római úton áttérünk a Kocsmáig, majd egy rövid ideig a Fő útra 
térünk, ahonnan a Lovasi úton haladunk tovább. Lovason a Templom tér környékén a Malomvölgyi utca 
kereszteződésénél jobbra kell fordulni (egy kék jelzést is látni fogunk). Az utcában egyből balra fordulunk a kék jelzés és 
a kerítés mentén haladunk tovább… Egyenesen tovább az Öreghegyi úton, majd az ’Y’ elágazásnál balra és az út végén, a 
Kálvária tetejét elérve jobbra haladun a Papa borozójáig. (harmadik pecsétpont – 10,7 km/ 126 m) 

Innen visszafele kell elindulni 10 métert, majd a Rizling úton jobbra. A következő elágazásnál balra felfelé kell haladni a 
meredek kavicsos úton. Lassan elérkezünk a Homola Pincészethez (negyedik pecsétpont – 11 km/135 m). 

Innen lefelé indulunk el és az út végén jobbra fordulunk. A következő elágazásnál a Görbe úton lefelé haladunk egészen a 
végéig, ahol a főúton úton jobbra fordulunk. 10 méter után egyből jobbra fordulunk és követjük a Jásdi borterasz (ötödik 
pecsétpont – 12,1 km /145 m) tábláit. 

A Jásditól felfelé visszaindulunk, majd balra fordulunk a Petőfi utcánál. Az út végén jobbra haladunk a parkig, amit 
majdnem teljesen megkerülünk és átmegyünk a túloldalra. Itt a Vízimalom kiírást követve lefelé indulunk a lépcsőn. 
Vízimalom. Innen tovább, a lépcsőn szemben felfelé. Az Öreghegyi úton jobbra fordulunk, majd az ’Y’ elágazásnál a 
Homokbánya felé haladunk tovább. Itt elég követni a Szent Donát (hatodik pecsétpont – 14,2 km/220 m) táblákat. 

A Szent Donát pincétől nyugat felé indulunk majd az első lehetőségnél a Balaton irányába fordulunk, hogy elérjük a 
Homokbánya utat, illetve annak későbbi folytatását a Péterhegyit. Ezen egészen az Istenfia úti kereszteződésig kell 
haladni, ahonnan már látni is lehet a Söptei Pincészet (hetedik pecsétpont – 15,5 km/220 m)épületét. (15 km-es CÉL)

A pincészettől lefelé indulunk tovább, majd egyből jobbra és az ’Y’ kereszteződésnél balra. Az út végén balra fordulunk. 
A Nádaskúti utcán haladva befelé elérik a Nádas kutat (jobb oldalt lesz – 16,4 km/ 220 m). Ott a Pacsirta utcán befelé 
indulunk, ahol egyből balra fordulunk, utána jobbra. Ezen haladva lassan elérjük a 73-as út kereszteződését. Átkelünk az 
úton és egyenesen haladunk tovább. Az ösvényen a felfelé kanyar előtt megyünk tovább az útig.  Az úton felfelé indulunk 
balra, majd a kereszteződésnél a Szőlőskert utcán megyük tovább. Az ’Y’ elágazásnál jobbra tartunk a Rizling utcába, 
majd a Berekháti kereszteződésnél jobbra fordulunk és követjük az utat egészen a Kossuth Lajos utcáig. A Kossuth utcán 
balra indulunk felfelé, majd a Paloznaki útnál jobbra befordulnak. Itt eljutunk egészen Paloznakig. Paloznakon a főútról 
balra felfelé indulunk és követjük a kálváriát egészen a végéig. Ismét elmegyünk Papa Borozójához (pecsétpont – 21,2 
km/285 m).

Visszamegyünk a Kálvária tetejéig, majd balra fordulunk a kék sáv-piros sávval közösen a Pincesor utcára. 70 méter 
múlva balra tartunk, és már csak a piros sáv jelzést követjük, amelyen hamarosan a jobbra tartunk a Nagyhegyi utcán. Az 
erdő előtt, az aszfaltos Cifhegyi út jobbról érkezik, ezután 70-rel jobbra térül a piros sávról! Az ÉNy-i irány követjük 
szintben, keresztezzük az aszfaltos Vámosi út végét, majd továbbra is szintben haladva az úttal együtt É-i irányba 
fordulunk. 500méter múlva egy mezőre érünk ki, ahol jobbra fordulunk, követjük az erdő határát. 150 méter után befelé 
az ösvényen. Haladunk tovább lefelé, majd elérve a balról, a Király-kút felől érkező sárga sávot, az elágazásnál jobbra 
fordulnak a patak mentén, és a sárga sáv turistajelzést követjük. Itt lassan egy újabb mezőhöz érkeznek, ahol rögtön az 
elején balra megyünk tovább. Lesz egy kis elágazás, ahol balra kell tartani. Elérkezünk egy átereszhez, a földbe vájt beton 
mederhez, ami mellett egy patak csordogál, ez a Malom-völgy. A piros sáv és zöld sáv turistajelzéseket elérve balra 
fordulunk, majd 50 méter után elhagyjuk a jelzéseket, és a kis ösvényen jobbra felfelé kell haladni. Az egyik elágazásnál 
követjük a Miske szikla jelzést, ami kivezet egy nagy mezőre. Itt, ha van időnk, akkor jobbra indulva kb. két-háromszáz 
métert megtéve eljutunk a Miske szikláig, aminek a pontos helye táblával is jelölve van. Onnan visszasétálunk a mezőre. 
Majd, a mezőn balra (enyhén lefelé) elindulunk (érdemes egy keréknyomos utat keresni) és lassan elérünk addig a 
földútig, ahol a túra elkezdődött. Azon visszasétálunk a töltőállomáshoz. 
Cél – 25,8 km/430 m. Gratulálunk a teljesítéshez!


