
13Kedves Sporttársunk!
Szeretettel köszöntünk rendezvényünkön a  Bakonybél 13 teljesítménytúrán. 

Kérjük, hogy az alábbi ismertetőt figyelmesen olvasd el, Neked írtuk.

A túra jelzett utakon halad. Íróeszköz, saját pohár kérjük, hogy mindenkinél legyen a hátizsákban. A túrán
mindenki saját felelősségére vesz részt.

Kilépve a vendéglőből, balra lefelé indulunk a zöld négyzet jelzésen. A buszfordulónál érjük el a Z+ jelzést,
ezen fogunk végigmenni (Bakonybéli Körút). Az elején az Országos Kék is velünk tart. A Bakony Hotelt és a
Gerence Fogadót elhagyva átkelünk a Gerence hídján és felkaptatunk a németbányai üzemi úthoz. A K és a
Z+ balra ráfordul  erre  az  aszfaltos útra,  majd a Hotel  mögött a Z+ elhagyva azt  erős  kapaszkodóra tér.
Mintegy  15  perc  után  a  meredekség  megszűnik,  kényelmes  gerincúton  gyalogolunk  a  Táboros-hegyen.
Utunkból kiágazik a Móricházára vezető piros négyzet,  de maradunk a gerincen és a zöld kereszten.  It
található az első kód. Hamarosan széles úthoz érünk, ezen  jobbra megyünk tovább egy kerítésig. A kerítés
előtti  ösvényre,  balra  tér  a  Z+,  megkerüli  a  bekerített  részt.  Ezen  a  szakaszon  láthatjuk  a  Széchenyi-
emlékkövet, egy fekete márványból, készült kettős keresztet. A bekerített rész után párszáz métert még a
gerincen haladunk, majd leereszkedünk a  Gerencéhez,  az Odvas-kői pihenőhöz (padok, asztalok,  egy kis
csoki és víz, kitérési lehetőség a 2013-ban felavatott kisvasúti emlékhelyhez).  Pihenés után kimegyünk a
bakonybél-pápai műúthoz a piros jelzéssel együtt, ezen  pár lépést teszünk meg Bakonybél felé (jobbra). A
piros a lépcsősoron a Kőris-hegy felé kezd kapaszkodni, a zöld + egy gondozott épület mellett a Szarvad-
árokba tér.  1 km után kitérési  lehetőség kínálkozik a felettünk lévő Odvas-kői barlanghoz, ahová hosszú
lépcsősor  vezet  fel.  Kezdeténél  az  ismertetőtáblán  látható  a  második  kód.  Maradva  a  völgyön  az  is
hamarosan emelkedésbe kezd, de a széles, jól járható úton viszonylag kényelmesen felérünk a  Tönkölös és a
Parajos  nyergébe,  ahol  az  előbbi  csúcs  felé  Z  háromszög  jelzés  ágazik  ki.   Z+  utunk  immár  lefelé  tart,
tavasszal  az  egész hegyoldalt  medvehagyma borítja.  Leérünk a Lipka úthoz,  majd a  Száraz-Gerencéhez,
jelzésünk  itt  éri  el  a  K  és  S  jelzéseket.  Balra  megyünk,  hamarosan  a  KSZ  elágazásba  érünk,–  it  a
jelzőoszlopról leolvasható a harmadik kód - , ahonnan a zöld vezet fel Bakonybél  Pityerdomb nevű részébe.
Innen már csak lesétálunk a zöld négyzet szerint a Jókai utcán, amelynek lenti sarkán balra fordulva már
látszik is a Cél: a Pikoló vendéglő. Teljesítményedhez gratulálunk, a leveshez jó étvágyat kívánunk.

IGAZOLÁSOK

Bakonybél Z+P elág. Odvas-kői barlang
feljárója

Száraz-Gerence, KSZ
elág.

Hely Táv Táv össz Szint Fel össz Le Le össz Jelzés Nyitva

Bakonybél, Pikoló 0 0 0 0 0 0 7.00-11.00

Z+P4 3,24 3,24 149 149 45 45 Z4,S,K,Z+
Odvas-kő, parkoló 2,48 5,72 21 170 143 188 Z+ 8.00-13.00

Odvas-kői feljáró 0,83 6,55 54 224 16 204 Z+
KSZ+ 4,17 10,72 200 424 194 398 Z+
Bakonybél, Pikoló 1,44 12,16 50 474 76 474 Z+,S,Z4 Célzárás20.00


