2018. szeptember 01. (szombat)

Mecsértelep – Kisgyón – Csőszpuszta
Gyülekezés / indulás: Veszprém, autóbusz állomás 6:45 –től.
Indulás Esztergom felé 6:55 –kor.
Telekocsis csatlakozási lehetőség: Várpalota autóbusz állomás 7:24-kor.
Részvétel: ingyenes, előzetes jelentkezés nem szükséges.
Túravezető / további infó: Stéger Ferenc +3670 / 392-44-83
Túra adatok:
útvonal: Mecsértelep – piros – Kisgyón – kék – Bányász emlékmű – kék – Erdei szentély – kék
– Védett geológiai feltárás – piros – Hamuház – (kék L – Csikling-vár –) kék – Csősz puszta
becsült táv: 14 km / becsült emelkedés (szint): 440 m / becsült időtartama: 5 óra.
látnivalók: Kisgyón, Bányász emlékmű, Erdei szentély, Védett geológiai feltárás, Csikling-vár
Túra mozgalom: Közép-dunántúli Piros (KDP)
Bélyegzési hely: Mecsértelep (Vegyesbolt falán dobozban, Dorschner u. 12.)
Kisgyón (Gyöngyvirág kulcsosház kerítésén / OKT bélyegző)
Hamuház (A vadászház mellett OKÉK táblán dobozban).
A túráról vissza: A menetrend szerint Tés Csőszpuszta buszmegállóból a 16:30-kor induló busszal,
érkezés Várpalota autóbusz állomásra 16:57-kor, átszállás az innen 17:08-kor induló buszra,
várható érkezés Veszprém autóbusz állomásra 18:37-kor.
Ruházat: Az időjárásnak és a programnak megfelelő öltözet.
Ellátás: Élelem, innivaló önállóan; a közlekedéshez szükséges pénz.
Egyéb: Nordic walking gyakorlási lehetőség, saját igény szerint.
Leírás: Az autóbusz állomásról 6:55-kor induló busszal Székesfehérvár autóbusz állomásig
utazunk, érkezés 7:53-kor. Székesfehérvárról a menetrend szerint 8:40-kor induló busszal
Mecsértelep buszmegállóig utazunk, érkezés 9:30-kor. A buszmegállóból a Közép-dunántúli Piros
túrafüzet bélyegzése utána a
(piros) turistajelzés mentén indulunk el. A Kisgyón Természetbarát
Telephez érve újabb bélyegzést követően utunkat a
(kék) turistajelzést követve folytatjuk.
Elhaladunk a Bányász emlékmű mellett, majd az Erdei szentélyt tekintjük meg, s védett geológiai
feltáráshoz érve visszatérünk a
(piros) turistajelzésre. A
(piros) turistajelzést követve érünk a
Hamuházhoz, ahol a bélyegzést követően kitérőt tehetünk a Csikling-várhoz a
(kék L)
turistajelzés mentén. A Hamuházat a
(kék) turistajelzés mentén hagyjuk el, azt követve beérünk
a Tési elágazáshoz, majd Csőszpusztára, ahol a buszmegállóba, érve véget ér a túra.
Korábbi visszautazás: A menetrend szerint Tés Csőszpuszta buszmegállóból a 13:50 –kor induló
busszal, érkezés Várpalota autóbusz állomásra 14:07-kor, átszállás és továbbutazás a 14:34-kor
induló busszal várható érkezés Veszprém autóbusz állomásra 15:00 –kor.
Alternatív lehetőség: A menetrend szerint Tés Csőszpuszta buszmegállóból a 15:28 –kor induló
busszal, érkezés Szápár, Rákóczi utca buszmegállóba 16:02 –kor, átmenve Szápár bejárati út
buszmegállóból a 16:11-kor induló busszal továbbutazás, érkezés Zirc autóbusz állomásra 16:36kor. Átszállás és továbbutazás az innen 16:37-kor induló busszal, várható érkezés Veszprém
autóbusz állomásra 17:10 –kor.
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