
Permanens IVV Vándorlás – Vinye -35 
 

Név: 
Lakcím: 
Egyesület: 
Időpont: 

 
Kapcsolat:  
Orbán Imre 8523 Egyházaskesző Kossuth utca 7. 
Telefon: 06/70/942-4410 E-mail: bakonyturistaja@googlemail.com 
Hernády Endre: 06/20-245-2219  E-mail: info@vinye.hu 
Weblap: www.bakonyturistaja.eoldal.hu  

 
Igazolás és itiner 

 
Vinye /vinye.hu büfé/:  Pápalátó-kő: 
Bejáró-barlang:  Hódos-ér:  
Porva-Csesznek v.áll.:  esőbeálló: 
Cseszneki vár:  Remete-barlang:  
Vinye.hu büfé Táv Jelzés  
Pápalátó-kő 4,2 Z, Z▲ 
Bejáró-barlang 6,5 Z▲, Z, P, PΩ 
Hódos-ér 12,1 PΩ , P, P+ 
Porva-Csesznek vasútállomás 15,2 S, S+ 
esőbeálló 20,7 S, P■, P+ 
Cseszneki vár 25,1 Z, PL 
Remete-barlang  31,8 PL, P, P+, PΩ 
Vinye.hu büfé 34,8 PΩ, P+, S+, Z, S 

A túra leírása: 
 
Egyeztesd a túrád időpontját a megjelölt elérhetőségeken, az egyesületünk 
képviselőjével. Az IVV vezetőség döntése alapján a túra pecsétdíja 500 Ft. 
Az igazoló speciális IVV pecsét lenyomata KIZÁRÓLAG az erre a célra 
kiadott pecsét gyűjtő füzetbe kérhető semmi más megoldás nem lehetséges, 
ezért ne hagyd otthon. A túrát a Vinye.hu büfétől indítjuk. 
Itt kell kérni a túra leírását, itt kell befizetni az 500 Ft-ot, és a túra után itt 
fogod megkapni az igazolóbélyegzőt. Jegyezzük fel az első igazolókódot, 
melyet a bejáratnál találunk egy oszlopon. Balra térünk és követjük a P és Z 
sáv jelzéseket. Vinye vasútállomást elhagyva rövidesen balra térünk a Hódos-
ér irányába, s felkapaszkodunk a hegyoldalban található Likas-kő barlanghoz. 
A Z jelzést követve a Pápalátó-kő alá érkezünk, ahol a Z▲ jelzésen 
felkapaszkodunk annak tetejére, ahol a második ellenőrzőpontot találjuk. 
Visszatérünk a Z jelzésre, majd hamarosan elérjük a Vinye után mellőzött P 
sáv jelzést. Ezen balra térünk és a Hálóvető-árokba jutunk. A PΩ jelzésen 
elérjük túránk harmadik ellenőrzőpontját, a Bejáró-barlangot. Visszatérve a P 
sáv jelzésre a Zabola-eredőnél találkozunk egy makadám-úttal, melyen balra 
térünk a P+ jelzésen. 12,1 km-t megtéve elérjük a Hódos-ér felső részét, a S 
sáv jelzést, ahol a túra negyedik ellenőrzőpontja található. A S, majd S+ jelzést 
követve érünk Porva-Csesznek vasútállomásra, ahol az ötödik ellenőrzőkód 
található az egyik ablakkeretre szegelve. Elhagyjuk a Cuha-völgyet és jobbra 
térünk a S sáv jelzésen az Aranyos-völgybe. A Károlyháza kulcsosháznál 
jobbra fordulunk a P■ jelen, majd a belénk futó P+ jelzést követve 
keresztezzük a 82-es utat. Gézaháza egykor szebb napokat látott házait 
elhagyva jutunk a hatodik ellenőrzőponthoz, az esőbeállóhoz. Itt balra térünk a 
Z sáv jelzésre, és beereszkedünk a Kő-árokba. Csesznekre érünk, ahol a várba 
a PL jelzésen jutunk fel. A túra hetedik ellenőrzőkódját a bejárati kapunál 
találjuk. Visszatérve a vár alatti parkolóba, balra fordulunk a P sáv jelzésre, 
melyet Bakonyszentkirályon keresztül követünk az Ördög-rétig. Itt balra 
térünk a P+ jelzésre, majd az Alsó-Cuha szurdok bejáratánál jobbra térünk a 
PΩ jelre, mely a Remete-barlanghoz vezet, ahol a nyolcadik ellenőrzőkódot 
találjuk. Visszamegyünk a P+ jelzésre, és végigmászunk az Alsó-Cuha 
szurdokon. Rövidesen hozzánk csatlakozik a S+ jelzés, és a Z, S sáv jelzéseket 
elérve a Kőpince-forráshoz jutunk. Pár száz méter megtétele után 
visszaérkezünk a vinye.hu büféhez, ahol igazoltatjuk IVV füzetünket.  





Permanens IVV Vándorlás – Vinye -20 
 

Név: 
Lakcím: 
Egyesület: 
Időpont: 

 
Kapcsolat:  
Orbán Imre 8523 Egyházaskesző Kossuth utca 7. 
Telefon: 06/70/942-4410 E-mail: bakonyturistaja@googlemail.com 
Hernády Endre: 06/20-245-2219  E-mail: info@vinye.hu 
Weblap: www.bakonyturistaja.eoldal.hu  

 
Igazolás 

 
Vinye /vinye.hu büfé/ 

 
 

…........................................... 

Viadukt pihenő 
 
 

…........................................ 
Cseszneki vár 

 
 

…............................................. 

Remete-barlang 
 
 

…......................................... 
 Táv Jelzés  

vinye.hu büfé ----------- ------------  
Viadukt pihenő 1,7 P  
Cseszneki vár 10,1 P, S, Z, PL  
Remete-barlang 17,2 PL, P, P+, PΩ  
vinye.hu büfé 20,61 PΩ, P+, Z, S  

A túra leírása: 
 
Egyeztesd a túrád időpontját a megjelölt elérhetőségeken, az egyesületünk 
képviselőjével. 
Az IVV vezetőség döntése alapján a túra pecsétdíja 500 Ft. 
Az igazoló speciális IVV pecsét lenyomata KIZÁRÓLAG az erre a célra 
kiadott pecsét gyűjtő füzetbe kérhető semmi más megoldás nem lehetséges, 
ezért ne hagyd otthon 
A túrát a vinye.hu Büfétől indítjuk. 
Itt kell kérni a túra leírását, itt kell befizetni az 500 Ft-ot, és a túra után itt 
fogod megkapni az igazolóbélyegzőt. Jegyezzük fel az első igazolókódot, 
melyet a bejáratnál találunk egy oszlopon. 
A büféből kilépve jobbra térünk a P (piros) sáv jelzésen, s rövidesen elérjük 
a Cuha-völgyet. A Cuhán többször át kell kelnünk, így nem árt, ha vízálló 
cipővel rendelkezünk. A P sáv jelzést követve hamarosan a Betyár-pamlag 
barlanghoz érünk, melyet okvetlenül nézzünk meg. Továbbra is a P sáv 
jelzésen haladunk. 
Ha jobbra feltekintünk, akkor a Millenniumi emlékművet láthatjuk, majd 
elérjük a viaduktot, ahol a túra második ellenőrzőpontját találjuk. Kód az 
első tájékoztatótábla oldalán. A 4,5. km-nél elérjük a S (sárga) sáv jelzést. 
Elhagyjuk a Cuha-völgyet és balra térünk a S sáv jelzésen az Aranyos-
völgybe. A S sáv jelzést követve érjük el a 82-es utat. Itt jobbra térünk a Z 
sáv jelzésre, s beérünk Csesznekre. A várba a PL jelzésen jutunk fel. A túra 
harmadik ellenőrzőkódját a bejárati kapuhoz tettem. Visszatérve a vár alatti 
parkolóba, ismét balra fordulunk a P sáv jelzésre, melyet Bakonyszentki-
rályon keresztül követünk az Ördög-rétig. Itt balra térünk a P+ jelzésre, 
majd az Alsó-Cuha szurdok bejáratát elérve, jobbra térünk a PΩ jelre, mely 
a Remete-barlanghoz vezet, ahol a negyedik ellenőrzőkódot találjuk. 
Visszamegyünk a P+ jelzésre, és végigmászunk az Alsó-Cuha szurdokon. 
Rövidesen hozzánk csatlakozik a S+ jelzés, és a Z, S sáv jelzéseket elérve a 
Kőpince-forráshoz jutunk. Pár száz méter megtétele után visszaérkezünk a 
vinye.hu büféhez, ahol igazoltatjuk IVV füzetünket. 
 
 





Permanens IVV Vándorlás – Vinye -10 
 

Név: 
Lakcím: 
Egyesület: 
Időpont: 

 
Kapcsolat:  
Orbán Imre 8523 Egyházaskesző Kossuth utca 7. 
Telefon: 06/70/942-4410 E-mail: bakonyturistaja@googlemail.com 
Hernády Endre: 06/20-245-2219 E-mail: info@vinye.hu 
Weblap: www.bakonyturistaja.eoldal.hu  

 
Igazolás 

 
Vinye /Vinye.hu büfé/ 

 
 

…........................................... 

Viadukt pihenő 
 
 

…........................................ 
Lovászkúti vadászház  

 
 

…............................................. 

Kőpince-forrás  
 
 

…......................................... 
 Táv Jelzés  

vinye.hu büfé ----------- ------------  
Viadukt pihenő 1,7 P  
Lovászkúti vadászház 6,4 P, S, S▲  
Kőpince-forrás 9,9 S▲, Z, S  
vinye.hu büfé 10,6 Z, S  

A túra leírása: 
 
Egyeztesd a túrád időpontját a megjelölt elérhetőségeken, az 
egyesületünk képviselőjével. 
Az IVV vezetőség döntése alapján a túra pecsétdíja 500 Ft. 
Az igazoló speciális IVV pecsét lenyomata KIZÁRÓLAG az erre a 
célra kiadott pecsétgyűjtő füzetbe kérhető, semmi más megoldás nem 
lehetséges, ezért ne hagyd otthon. A túrát a vinye.hu büfétől indítjuk. 
Itt kell kérni a túra leírását, itt kell befizetni az 500 Ft-ot, és a túra 
után itt fogod megkapni az igazolóbélyegzőt. Jegyezzük fel az első 
igazolókódot, melyet a bejáratnál találunk egy oszlopon. 
A büféből kilépve jobbra térünk a P (piros) sáv jelzésen, s rövidesen 
elérjük a Cuha-völgyet. A Cuhán többször át kell kelnünk, így nem 
árt, ha vízálló cipővel rendelkezünk. A P sáv jelzést követve 
hamarosan a Betyár-pamlag barlanghoz érünk, melyet okvetlenül 
nézzünk meg. Továbbra is a P sáv jelzésen haladunk, többször átkelve 
a Cuhán. Egy erdei pihenőnél, ha jobbra feltekintünk, akkor a 
Millenniumi emlékművet láthatjuk, majd elérjük a viaduktot, ahol a 
túra második ellenőrzőpontját találjuk, az első tájékoztatótábla 
oldalán.  
A 4,5. km-nél elérjük a S (sárga) sáv jelzést, elhagyjuk a Cuha-
völgyet és balra térünk a S sáv és P+ jelzésen az Aranyos-völgybe.  
A Károlyháza kulcsosháznál balra térünk a S▲ jelzésre, s rövidesen 
elérjük a harmadik ellenőrzőpontot, a Lovászkúti vadászházat.  
A kódot a vadászháztól balra található mamutfenyőre tettem ki. 
Továbbra is a S▲ jelzést követjük, míg el nem érjük a Zörög-hegy 
platóját. Itt balra térünk a Z (zöld) sáv jelzésre, s ereszkedni kezdünk. 
Továbbra is a Z jelzést követjük, mely most már együtt halad a S 
jelzéssel. A Kőpince-forrást elérve frissíthetjük magunkat, és itt 
található a negyedik ellenőrzőpont /turistajelzéseknél/.  Rövidesen 
visszaérkezünk a vinye.hu büfébe, ahol kérjük a pecsétet az IVV 
füzetünkbe a teljesítésért. 




