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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). A pincészeten keresztül K-i irányban megyünk tovább 
földúton, és 200m múlva a Határ utcán jobbra fordulunk. Ezt követjük, majd a folyatatását a Barackos utcát. 500m múlva 
balra fordulunk a Határ utcára, ezt követjük a főútig. Itt jobbra fordulunk, Alsóörs, bejárati út buszmegállóknál 
átmegyünk a túloldalra, majd a Lovasi úton K-i irányba, Alsóörs felé megyünk. A buszfordulónál jobbra megyünk. 
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 (2. 
pecsételő állomáshoz – 5,2 km/35 m). Lemegyünk a 71-es útig, átkelünk rajta, és jobbra, a kerékpárúton megyünk 
tovább. A kempingnél átkelünk a vasúton, majd jobbra a Strand Sétányon megyünk 550m-t a Strand főbejáratáig. 
Bemegyünk, majd bent jobbra, a pavilonok végénél találjuk a Gyuri Lángos Büfét (3. pecsétpont – 6,5 km/38m). 
Visszamegyünk a főbejárathoz, átkelünk a vasúton, a zebrán átmegyünk a 71-es út É-i járdájára, majd balra fordulunk. 
250m múlva, az Állomással szemben jobbra fordulunk a Szent István utcára. A 40-es szám a Carpaccio Étterem (4. 
pecsétpont – 7,5 km/54m). A Május 1. utcára fordulunk, NY-i irányban, az utca végén balra fordulunk a May János 
utcára, majd balra a harmadik utcára. A Honvéd utca végén balra, 40m után jobbra fordulunk, és 150m után ismét jobbra, 
É-i irányba földútra fordulunk! Az utca végén elérjük a Lovas Csárdát (5. pecsétpont – 9,1 km/78m). A Csárda mögött 
É-i irányban földúton érjük el a Panoráma utat, amin balra fordulunk, majd 100m után jobbra, az Ady Endre utcára. 
Keresztezzük a főutat, a templom felé haladunk. A templom előtt balra fordulunk az úttal, majd a Hősi emlékmű (és az 
Arany Cobra presszó) előtt jobbra a Malomvölgyi utcába fordulunk a Balaton-felvidéki kék sáv jelzésen. Az utcából 50m 
után balra fordulunk a kék jelzésen és a kerítés mentén haladunk tovább ösvényen, át a Lovasi-séd hídján, egyenesen 
tovább az Öreghegyi úton. (Lovastól) 1,8 km-t megyünk, az ’Y’ elágazásnál balra, és az út végén, Paloznak, Kálvária 
tetejét elérve jobbra haladunk a Papa borozójáig. (6. pecsétpont – 12 km/ 132 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 (7. pecsétpont – 12,4 km/140 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 (8. pecsétpont – 
13,4 km /152 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 (9. pecsétpont – 15,6 km/226 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 (10. pecsétpont – 16,8 km/226 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 11. pecsétpont– 17,8 km/226 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 
(12. pecsétpont – 22,9 km/312 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 60 méter 
után a jobbra tartunk a Nagyhegyi utcán. 1200 méter múlva, az erdő előtt balra tűzcsap, az aszfaltos Cifhegyi utat 
elérve azon felfelé megyünk 70 métert, majd jobbra térünk a piros sávról egy murvás földútra! Az ÉNy-i irányt 
követjük szintben, 320 méter múlva egyenesen keresztezzük az aszfaltos Vámosi út végét, ezután 40 méter múlva a bal 
oldali utat választjuk, majd továbbra is gyakorlatilag szintben haladva, 100 méter után egy keresztező nyiladéknál, az 
úttal együtt É-i irányba fordulunk. 260 méter után elágazásba érkezünk, egyenesen, É-i irányba megyünk tovább. 200 
méter után a négyes elágazásban jobbra fordulunk, lefelé. 250 méter után az útdeltában szintén jobbra, lefelé megyünk. 
Egy néhol vízmosta földúton megyünk lefelé, és 360 méter után elérjük a Király-kút felől érkező sárga sávot. A patak 
felett átkelve jobbra fordulunk 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 1km múlva, a Prépostsági templomnál érjük el Felsőörs, Fő utcát. Jobbra 
fordulunk, majd a főúttal Alsóörs felé, és hamarosan visszaérünk a benzinkúthoz, a Gelléri Pincéhez.
Cél – 28,2 km/460 m. Gratulálunk a teljesítéshez!


