TÚRÁZÁS A VELENCEI-HEGYSÉGBEN, A VÉRTESBEN ÉS
A KELETI-BAKONYBAN
Osztálykirándulás-ajánlatok
Járt utat a járatlanért mindig hagyj el!
Ne csak barangolj, hanem barlangolj!
Kaland közben ismerkedj a Velencei-hegységgel, a
Vértessel és a Keleti-Bakonnyal!
Dr. Tarsoly Péter
Magyar Karszt– és Barlangkutató Társulat
Vulkánszpeleológiai Kollektíva
Styx Barlangkutató Egyesület

Ha szeretnéd megismerni a hegységek geológiáját, az
itt található kisbarlangokat, kíváncsi vagy rá, hogy milyen titkokat rejt a bronzkori Pákozdvár és az alatta lévő
járatrendszer , szeretnél a járt ösvényektől gyakran félreeső, titokzatos helyeken lévő izgalmas sziklaformákat
felfedezni, ha Te is úgy gondolod, hogy az erdőben járva nem csak nézni kell, hanem látni is, ha szeretnél
könnyedén tanulni a Velencei-hegység, a Vértes és a
Bakony földrajzáról, élővilágáról és történelméről, akkor
itt a helyed !

Kaland, élmény és felfedezés
Kisbarlangos és természetismereti túrák.
geológia,
földrajz,
élővilág,
történelem és régészet,
legendák, mondák és mesék a hegységekhez kapcsolódóan.
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A túrák a Velencei-hegység nyugati, központi és keleti részén, továbbá a
Déli-Vértesben és a Keleti-Bakonyban vezetnek vadregényes, sziklás erdei környezetben, izgalmas felfedezésre csábítva mindenkit, aki fogékony a természet szépségeire.
A legfőbb látnivalókat a Velencei-hegységben a gránitból és andezitből
kialakult különleges sziklaformák képezik, melyek Magyarországon
egyedülálló morfológiájú kisbarlangokat (60 méternél rövidebb) rejtenek. A Vértesben és a Keleti-Bakonyban egy képzeletbeli tengerfenéken
tett sétával a 250 - 200 millió éves földtani múlt nyomában járhatunk,
megismerkedve a karsztbokorerdők, bükkösök, melegkedvelő tölgyesek
és a dolomit sziklagyepek növény– és állatvilágával és borsóköves barlangokkal.

Túralehetőségek
(jelölések: hossz, szint, nehézségi fok, időtartam)
1. Vulkánországban: 6km/150m/közepes/3 óra
2. Az ingókövek és gyapjúzsákok földjén: 6km/100m/
könnyű/3 óra
3. Hegyen-völgyön: 15km/250m/közepes/5 óra
4. A Pákozdvár-titka:
9km/200 méter/könnyű/4 óra
5. A Bakony kapujában: 4km/100m/könnyű/2 óra
6. Triász időszaki csavargás: 14km/220m/közepes/5 óra
7. A Déli-Vértes mesevilága: 4.6km/100m/könnyű/3 óra
8. Mesél az erdő és a rét: 3km/110m/könnyű/2 óra
9. Haraszt-hegyi-bakancskoptató: 4km/220m/közepes/3 óra
10. Inotai-keringő: 8km/200m/közepes/3 óra
11. Bodza-völgyi bar(l)angolás: 13km/300m/közepes/6óra
12. Egyszer volt...: 5km/150m/könnyű/3óra
13. Savanyú Jóska nyomában: 8km/200m/közepes/4óra
14. A kardfogú tigris barlangjában: 2km/50m/könnyű/2óra

Honlap: www.velenceihegysegtura.hu
Facebook: https://www.facebook.com/Velencei.hegyseg.tura/
E-mail: velenceihegysegtura@gmail.com
A túrák semmilyen különleges felszerelést nem igényelnek, csak lámpára (fejlámpa vagy kézi lámTelefon: 30/402-8300
pa) van szükség!Osztálykirándulás esetén minden túra 1000 Ft/fő. Kísérőtanároknak ingyenes.

