
48Kedves Sporttársunk!
Szeretettel köszöntünk rendezvényünkön a  Bakonybél 48 teljesítménytúrán. 

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

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

Kilépve a vendéglőből, jobbra felfelé indulunk a zöld négyzet jelzésen. Az első sarkon jobbra fordulunk és felmegyünk a meredek Jókai utcán az
országútig, melyre a felső sarkon rátérünk, innen a zöld sáv vezet tovább. Elhagyjuk a falutáblát és hamarosan a zöld jelzés szerint jobbra, kerítés
mellett felmegyünk a Csúcs-hegy 383 méteres, 270 fokos panorámát nyújtó tetejére. Továbbhaladva, tartva az eddigi irányt beérünk az erdőbe,
itt rögtön balra térünk a piros + jelű ösvényre, ez változatos, de nem nehéz terepen vezet az út a Som-hegy alatt. Az Éliás-hegynél keresztezzük
az országutat, és egy darabig párhuzamosan haladunk vele. Amikor végül, eltávolodunk tőle, a piros + erdő szélén vezet tovább Pénzesgyőr
fölött, többször szép kilátást adva a medencére és a környező hegyekre. 7,4 km-nél érünk a Zoltay-forráshoz, itt írjuk fel az Ösvénytaposó Baráti
Társaság Öreg-Bakony Bakancsosa (ÖBB) mozgalmának háromjegyű kódját. Hamarosan elérjük a zöld jelzésű Rómer Flóris emlékutat,  ezen
kényelmesen, nagyobb emelkedők nélkül túrázunk  Zircig. Tovább a vasútállomás felé indulunk, de rögtön az első utcán (Alkotmány u.) balra
térünk a Cuha-völgy felé. Elhagyjuk Zirc házait és kiérünk a Cuhához, melyen jobbra átkelünk egy új hídon immár Kardosrét határában. A híd
után balra fordulunk és megkezdjük völgyi vándorlásunkat. A Csárda-völgy torkolata után átkelünk a Cuhán. Javaslat: a vasúti hídra fokozott
óvatossággal, körülnézés után felmenve, azon vissza Zirc felé (!) gyertek és a híd után azonnal le a baloldali lépcsőn – így kikerülhető a piros
jelzés sokszor csak üggyel-bajjal járható átkelése. 8 km után érjük el Porva-Csesznek állomást, itt teával várunk. Innen a Cuha-völgy legszebb
részén megyünk tovább, Vinyéig 10-szer kelünk át a vízen, ebből az elsőnél és az utolsónál híd is van.  Vinyén a Vinye.hu büfében (26,68 km, 579
m szint eddig) az igazolás mellé jár egy italjegy is. Felfrissülés után először a hármas (PSZ) jelzésen indulunk Fenyőfő felé az országúton, a Hódos-
éri üdülőknél a zöldet választjuk. Átkelünk egy kis hídon majd könnyű emelkedőn a Likas-kőhöz érünk, térjünk ki, nézzük meg. Visszajövünk a
zöldre és kb. 2,5 km után újabb jelzett elágazáshoz érünk: jobbra kimegyünk a Pápalátó-kőre, az itteni ÖBB-kódot írjuk fel. Leereszkedünk a zöld
háromszög jelzésű ösvény másik ágán a fent elhagyott zöld sávhoz, majd hamarosan a piros jelzés is megjelenik, a kettős jelzés szerint balra
térünk itt. Rövidesen a zöld jobbra tér és fenyvesben érünk be Fenyőfőre, ahol Laci bácsi kocsmájában kapunk igazolást és italjegyet. Pihenés
után továbbra is a zöld szerint gyalogolunk, a falu szélén balra térünk a már látható Kőris-hegy felé. Hamarosan a zöld elmegy jobbra, de tartva
eddigi irányunkat szalagozás mentén haladunk 1,7 km-t, mígnem balról megérkezik a piros jelzés. Innen egész a Kőris-hegyig ezt követjük. A
Csárda-tető nyergében keresztezzük a Hódos-ér- Bakonybél erdészeti utat, majd 2,4 km után újra elérjük azt és innen kezdődik a  Kőris-hegy
meghódítása: szűk 4 km-en 265 m szintet teljesítve érünk fel a Bakony legmagasabb csúcsára, itt ásványvízzel, csokival várunk.  Pihenés és a
kilátás megtekintése után az Országos kéken jövünk le Bakonybél határába a KSZ elágazásig, ahonnan a zöld vezet fel a falu Pityerdomb nevű
részébe. Innen már csak lesétálunk a reggeli úton 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,
RAJT   

ZOLTAY-FORRÁS
(ÖBB)

PORVA-CSESZNEK VINYE PÁPALÁTÓ-KŐ
(ÖBB)

FENYŐFŐ KŐRIS-HEGY BAKONYBÉL,
CÉL

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

Bakonybél, Pikoló 0,00 0 0 6.00-8.00

Csúcs-hegy 1,78 1,78 94 94 2 2 Z4,Z

Zoltay-forrás 5,62 7,40 177 271 102 104 P+,Z

Zirc, Rákóczi tér 6,31 13,71 109 380 174 278 Z

Porva-Csesznek 8,02 21,73 111 491 166 444 P 9.30-13.30

Vinye 4,95 26,68 88 579 168 612 P 10.30-14.50

Pápalátó-kő 4,44 31,12 168 747 31 643 Z

Fenyőfő 2,67 33,79 15 762 150 793 Z 12.00-16.30

Csárda-tető 3,31 37,10 202 964 32 825 j.,P

Kőris-hegy 4,95 42,05 300 1 264 34 859 P 13.30-18.30

Baknybél, Pikoló 5,46 47,51 50 1314 455 1314 K,Z,Z4  Célzárás:20.00


