A túra neve: A Pákozdvár titka
A túra hossza: 9 km
Szintemelkedés: 200 méter
Nehézségi fok: könnyű
Időtartam: 4 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 25 fő
Ár: 2000 Ft/fő
Útvonal: Sukoró, Fő utca 66., Református templom – Meleg-hegy –
Pákozdvár – Borjú-völgy - Sukoró, Fő utca 66., Református templom
Érintett barlangok: Bárcaházi-barlang, Cserepes-barlang, Diétásbarlang, Borjú-völgyi-álbarlang

A túra neve: Bodza-völgyi bar(l)angolás
A túra hossza: 13 km
Szintemelkedés: 300 méter
Nehézségi fok: közepes
Időtartam: 6 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 20 fő
Ár: 2500 Ft/fő
Útvonal: Sukoró, Fő utca 66., Református
templom – Meleg-hegy – Bodza-völgy –
Pákozdvár – Barlang-kút – Borjú-völgy –
Sukoró, Fő utca 66., Református templom
Érintett barlangok: Bárcaházi-barlang, Cserepes-barlang, Diétás-barlang, Róka-lyuk-barlang,
Cserkupacsos-barlang, Bujdosó-barlang, Pókhálós-barlang, Szúnyogos-barlang, Páfrányosbarlang, Kőrózsa-álbarlang, Polák-hegyi-álbarlang, Borjú-völgyi-álbarlang

A túra neve: 300 millió éves ösvényeken
A túra hossza: 20 km
Szintemelkedés: 450 méter
Nehézségi fok: nehéz
Időtartam: 8 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 20 fő
Ár: 3500Ft /fő
Útvonal: Sukoró, Fő utca 66., Református templom –
Meleg-hegy – Bodza-völgy – Pákozdvár – Barlang-kút – Ivánka-keresztje – Pákozdi Ingókövek
TT – Csúcsos-hegy – Borjú-völgy – Sukoró, Fő utca 66., Református templom
Érintett barlangok: Bárcaházi-barlang, Cserepes-barlang, Diétás-barlang, Róka-lyuk-barlang,
Cserkupacsos-barlang, Bujdosó-barlang, Pókhálós-barlang, Szúnyogos-barlang, Páfrányosbarlang, Kőrózsa-álbarlang, Polák-hegyi-álbarlang, Siklóbőrös-sziklaeresz (választható),
Oroszlán-kő barlangja, Gömb-kő barlangja, Iker-kő barlangja, Rejtek-barlang, Mohás-barlang,
Zsivány-barlang, Kis-barlang, Osztott-barlang, Teraszos-barlang, Háromszájú-barlang, Borjúvölgyi-álbarlang

A túra neve: Az ingókövek és gyapjúzsákok földjén
A túra hossza: 6 km
Szintemelkedés: 100 méter
Nehézségi fok: könnyű
Időtartam: 3 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 25 fő
Ár: 1500 Ft/fő
Útvonal: Pákozd, Kő utcai parkoló – Pákozdi Ingókövek TT
– Pákozd, Kő utcai parkoló
Érintett barlangok: Oroszlán-kő barlangja, Gömb-kő barlangja, Iker-kő barlangja, Rejtekbarlang, Mohás-barlang, Zsivány-barlang, Kis-barlang, Osztott-barlang, Teraszos-barlang,
Háromszájú-barlang

A túra neve: Vulkánországban
A túra hossza: 4 km
Szintemelkedés: 150 méter
Nehézségi fok: közepes
Időtartam: 3 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 15 fő
Ár: 2000 Ft/fő
Útvonal: Pázmánd, Hegyalja Étterem (Deák Ferenc utca 80.)
– Pázmándi Kvarcitsziklák TT – Pázmánd, Hegyalja Étterem (Deák Ferenc utca 80.)
Érintett barlangok: Kuszoda-álbarlang, Pázmándi-sziklakapu, Hasadék-barlang, Szedresbarlang, Endrina-barlang, Csalavér-barlang, Borsóköves-barlang, Maléza-barlang, Pirofillitbánya barlangja

A túra neve: Hegyen-völgyön
A túra hossza: 16 km
Szintemelkedés: 250 méter
Nehézségi fok: közepes
Időtartam: 5 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 25 fő
Ár: 2000Ft/fő
Útvonal: Sukoró, Fő utca 66., Református templom – Meleg-hegy – Szintezési Ősjegy, Nadap
– Bence-hegy – Gyapjaszsák – Olasz gránitkőfejtő - Sukoró, Fő utca 66., Református templom

A túra neve: Égszínkék történet – Vándortábor a Velencei-hegységben
A túra hossza: 33 km
Szintemelkedés: 690 méter
Nehézségi fok: nehéz
Időtartam: 3 nap (péntek – szombat – vasárnap)
Indulás: péntek 17:00, Pákozd, katolikus templom
Érkezés: vasárnap 14:00, Pázmánd, Hegyalja Étterem, (Deák Ferenc
utca 80.)
Szállás: saját sátorban
Étkezés: egyénileg
Vízvételi helyek: Pákozd, Sukoró
Létszám: min. 5 fő
Ár: 15 000 Ft/fő/túra
Érintett barlangok: a túra a Velencei-hegység 16 barlangját érinti, további információ a
nonkarstic.geo.info.hu weboldalon.
1. nap: Pákozd, katolikus templom – Karácsony-hegy – Bella-tó – Tompos-hegy
a. Táv: 4 km, szintemelkedés: 100 m
2. nap: Oroszlán-kő – Pandúr-kő – Lapos-völgy – Hurka-völgy – Bodza-völgy – Meleghegy – Sukoró – Gyapjaszsák – Nadap – Szintezési Ősjegy
a. Táv: 20 km, szintemelkedés: 390 m
3. nap: Szintezési Ősjegy – Csúcsos-hegy – Zsidó-hegy – Pázmánd, Hegyalja Étterem
a. Táv: 9 km, szintemelkedés: 200 m

A túra neve: A Bakony kapujában
A túra hossza: 4 km
Szintemelkedés: 100 méter
Nehézségi fok: könnyű
Időtartam: 2.5 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 30 fő
Ár: 1500 Ft/fő
Útvonal: Iszkaszentgyörgy kastély parkoló – arborétum – Piramitahegy – Kőasztal – Csillaghegyi-kilátó – Kőpiramis Iszkaszentgyörgy kastély parkoló
A túra kifejezetten gyermekes családoknak ajánlott (akár hordozóval is!), szép természeti
látnivalókkal, földtani érdekességekkel, kultúrtörténeti különlegességekkel - és áprilisban
mindent felülmúló szépségű virágtengerrel.

A túra neve: Triász időszaki csavargás
A túra hossza: 14 km
Szintemelkedés: 220 méter
Nehézségi fok: közepes
Időtartam: 4 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 25 fő
Ár: 2000 Ft/fő
Útvonal: Csóri Csuka Csárda (Fő út és Magyar út kereszteződése) –
Kút-hegy – Száraz-horog – Mandulás – Szenes-horog – Kút-hegy
Érintett barlangok: Tujamohás-kőodú, Szemrevaló-kőfülke, Szűklyuk, Váratlan-lyuk

A túra neve: A kardfogú tigris barlangjában
A túra hossza: 2 km
Szintemelkedés: 50 méter
Nehézségi fok: könnyű vagy nehéz, ki mit vállal ☺
Időtartam: 2 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 20 fő
Ár: 1500 Ft/fő
Találkozópont: a 8126-os (Zámolyi út) és a 8123-as
(Söréd és Csákvár között) utak kereszteződésében van egy körforgalom (lehajtás Gánt,
Csákvár, Székesfehérvár és Csákberény irányába). Ha Székesfehérvár felől érkezünk, akkor a
körforgalom jobb oldalán van egy kamionos parkoló, ez a találkozópont. Innen még kb. 5
kilométert fogunk együtt autózni.
Szakvezetéses túra a Csákvári-barlangba: a fokozottan védett Csákvári-barlang a Vértes
harmadik leghosszabb barlangja. Csákvár település közelében található a Guba-hegy déli
letörésében. Világhírűvé a benne talált ősállatmaradványok tették (kardfogú tigris, barlangi
oroszlán, barlangi hiéna, ősló, ősteve, őselefánt). A legkorábbi emberi maradványok a paleolit
korból származnak, de az emberiség története folyamán mindig kapcsolatban volt valamilyen
módon ezzel az üreggel (ezoterikus hajlamúak kíméljenek).
A túra célja a barlang felkeresése és bejárása a tájba illesztett természetrajzi, geológiai és
történelmi ismeretek tükrében.
A túrához lámpára és játszós ruhára van szükség, mert sárosak leszünk.
Életkor: 4-99 év között. 100 évesnek már nem ajánlom. ☺

A túra neve: A kemény emberek földjén
A túra hossza: 12 km
Szintemelkedés: 240 méter
Nehézségi fok: nehéz
Időtartam: 6 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 25 fő
Ár: 3000 Ft/fő
Útvonal: Bakonykúti katolikus templom – Burok-völgy –
Bakonykúti katolikus templom
Érintett barlangok: Fehér-lyuk, Nagy- sárkány-barlang, Rózsa Sándor-barlangja, Iker-barlang

A túra neve: Savanyú Jóska nyomában
A túra hossza: 8 km
Szintemelkedés: 200 méter
Nehézségi fok: nehéz
Időtartam: 5 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 25 fő
Ár: 3000 Ft/fő
Útvonal: Királyszállás – Burok-völgy – Királyszállás
Találkozó: Királyszállás település déli névtáblájánál,
ahol a piros plusz turistajelzés keresztezi a műutat van egy parkoló az út jobb oldalán
Érintett barlangok: Mátyás király barlangja, Zsebes-barlang, Savanyú Jóska barlangja + 5
meglepetés célpont

A túra neve: Inotai keringő
A túra hossza: 8 km
Szintemelkedés: 200 méter
Nehézségi fok: közepes
Időtartam: 3 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 25 fő
Ár: 2000 Ft/fő
Útvonal: Inota – Hideg-völgy – Polgárvédelmi bunker – Baglyashegy – Fodorkás-kőfülke - Inota
Találkozóhely: a 8-as számú főútról Inota készenléti lakótelep felé
kell lekanyarodni. A településre beérve a busz körforgójánál van egy parkoló (régi strand
mellett).

A túra neve: Haraszt-hegyi bakancskoptató
A túra hossza: 4 km
Szintemelkedés: 220 méter
Nehézségi fok: közepes
Időtartam: 2.5 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 25 fő
Ár: 1500 Ft/fő
Útvonal: Cs2kvár – Balog-völgy – Balog-völgyi-odú – Haraszt-hegy –
Kerek-hegy – Kő-lik – Kő-lik-völgy – Grófi út - Csákvár
Találkozóhely: Csákváron Gánt felé kell elindulni a Petőfi utcán, majd a Gánti úton, és
közvetlenül a településről kiérve az út jobb oldalán, a vízművel szemben van egy parkoló.

A túra neve: Mesél az erdő és a rét
A túra hossza: 3 km
Szintemelkedés: 110 méter
Nehézségi fok: könnyű
Időtartam: 2 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 25 fő
Ár: 1200 Ft/fő
Helyszín: Iszkaszentgyörgy és Csór határa
Találkozóhely: a 8-as számú főútról Csór felé kell lekanyarodni,
majd 150 méter után jobbra a Kis-Iszkai leágazónál találkozunk a
buszmegállóval szemben. Innen még 2 km-t autózunk közösen.
Természetismereti túra kicsiknek és nagyoknak a Délkeleti-Bakony egy megmaradt, 100 éves
tölgyfákból álló erdőszigetében. Ismerkedés az erdőalkotó fafajokkal, a szubpannon
gyeptársulás növényeivel, és mindazokkal az állatokkal, amelyek ezt az élőhelyet választották
otthonuknak. Kifejezetten gyermekbarát program a jövő apró természetbúvárai számára.

A túra neve: A Déli-Vértes mesevilága
A túra hossza: 4.6 km
Szintemelkedés: 100 méter
Nehézségi fok: könnyű
Időtartam: 3 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 25 fő
Ár: 1500 Ft/fő
Helyszín: Csákberény
Találkozóhely: gróf Merán Fülöp Vadászati és
Erdészeti Múzeum előtti parkoló, Csákberény, István utca 66.
Természetismereti túra a Déli-Vértesben kialakított Panoráma Tanösvényen. A túra célja, hogy
megismerjük a cserszömörcés, molyhos tölgyes, virágos kőrises karsztbokorerdők sokszínű
világát, a tölgyes, gyertyános, magas kőrises, bükkös völgyek élővilágát, a dolomitsziklagyepek
növényeit és állatait, a pikkelypáfrányokkal borított, csipkézett sziklákat, a mélyre futó
völgyeket, a telepített feketefenyvesek sejtelmes suttogását, a táj geológiáját és történelmét. Az
útvonal egyes szakaszairól a Vértes szíve és a Zámolyi-medence felé is csodaszép a kilátás.

A túra neve: Ismeretlen Keleti-Bakony
A túra hossza: 21 km
Szintemelkedés: 320 méter
Nehézségi fok: nehéz
Időtartam: 6 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 25 fő
Ár: 3000 Ft/fő
Találkozóhely: Isztimér, Petőfi utca vége, a
birkatelepnél
Útvonal: Isztimér – Öreg-cseres – Burok-part – Bakonykúti – Bakonykúti-puszta – Bográcshegy – Vaskapu-hegy – Fehérvárcsurgói-víztározó – Gúttamási - Isztimér
Természetismereti túra a Keleti-Bakony kevésbé ismert és járt túraútvonalain.
Lejtősztyepprétek, maradvány tölgyesek, fenyvesek, árvalányhajtenger, a bauxitbányászat
nyomai, geológia, állat- és növényvilág egy jó tempójú bakancsos túra során. A túra több
pontjáról is szép kilátás nyílik a Vértes, a Keleti-Bakony többi része, a Velencei-hegység és
Székesfehérvár felé. Erre a túrára csak azok jelentkezzenek, akik szeretnek és tudnak is
gyalogolni.

A túra neve: Egyszer volt, hol nem volt…
A túra hossza: 5.0 km
Szintemelkedés: 150 méter
Nehézségi fok: könnyű
Időtartam: 3 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 25 fő
Ár: 1500 Ft/fő
Helyszín: Csákberény
Találkozóhely: gróf Merán Fülöp Vadászati és
Erdészeti Múzeum előtti parkoló, Csákberény, István utca 66.
Erdőismereti túra a Déli-Vértesben a Gémförtés-völgy – Kopasz-hegy – Pap-irtás – Orondiszőlők útvonalon. A túra célja, hogy megismerjük a cserszömörcés, molyhos tölgyes, virágos
kőrises karsztbokorerdők és árvalányhajas rétek sokszínű világát, a bükkösök élővilágát, a
dolomitsziklagyepek növényeit és állatait, a páfrányokkal borított, csipkézett dolomitszirteket,
a mélyre futó szárazvölgyeket, a telepített feketefenyvesek sejtelmes suttogását, a táj
geológiáját és történelmét. Az útvonal egyes szakaszairól a Móri-árok és a Zámolyi-medence
felé is csodaszép a kilátás.

A túra neve: Csákberényi ugróiskola
A túra hossza: 14 km
Szintemelkedés: 350 méter
Nehézségi fok: közepes
Időtartam: 4.5 - 5 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 25 fő
Ár: 2500 Ft/fő
Helyszín: Csákberény
Találkozóhely: Csákberény – régi
focipálya, a Rákóczi útról jobbra kell
kanyarodni a Mansbarth útra, majd a
református templom előtt szintén jobbra a
Bajcsy-Zsilinszky útra, itt mintegy 300 méter megtétele után bal oldalon van a parkoló
Erdőismereti túra a Déli-Vértesben a Strázsa-hegy – Ugró-völgy – Szappanos-völgy – Maurerkunyhó – Alsó-cservágás – Kopasz-hegy – Orondi-szőlők útvonalon. A túra célja, hogy
megismerjük a cserszömörcés, molyhos tölgyes, virágos kőrises karsztbokorerdők és
árvalányhajas rétek sokszínű világát, a bükkösök élővilágát, a dolomitsziklagyepek növényeit
és állatait, a csipkézett dolomitszirtekkel határolt szurdokvölgyeket, a telepített feketefenyvesek
sejtelmes suttogását, a táj geológiáját és történelmét. Az útvonal egyes szakaszairól a Móri-árok
és a Zámolyi-medence felé is csodaszép a kilátás. Erre a túrára csak azok jelentkezzenek, akik
szeretnek és tudnak is gyalogolni.

A túra neve: A lovagvár árnyékában
A túra hossza: 5 km
Szintemelkedés: 180 méter
Nehézségi fok: könnyű
Időtartam: 2.5 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 25 fő
Ár: 1500 Ft/fő
Útvonal: Csókakői vár – Vár-völgy – Kő-lik
– Határ-nyiladék – Szakál-nyiladék – Buhin-völgy – Csókakői vár
Találkozóhely: a vár alatti parkoló
Rövid, könnyű túra Csókakőtől északra a vár árnyékában, dolomitszirtek, oszlopos törzsű
bükkök, erdei nyiladékok, tölgyesek ölelésében. A túra során felkeressük a Csókakői-barlangot
(Kő-lik) is, megismerkedünk a kifagyásos-oldásos barlangképződés boszorkánykonyhájával,
megcsodáljuk a benne található cseppköveket és borsóköveket, továbbá megismerkedünk a
benne élő állatokkal is.

A túra neve: Csillagszemű Sukoró
A túra hossza: 7 km
Szintemelkedés: 230 méter
Nehézségi fok: könnyű
Időtartam: kb. 3 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 25 fő
Ár: 1500 Ft/fő
Útvonal: Református templom – Gyapjaszsák – Olaszgránitkőfejtő – Új-hegy – Likas-kő – Kövecses-hegy – Református templom
Találkozóhely: Sukoró, református templom (Fő utca 66.)
Esti túra Sukorótól északra a Velencei-hegység legmagasabb pontjára. A túra során egy
vadregényes útvonalon kapaszkodunk fel a Meleg-hegyre (352 m) a rádiótornyokhoz és a
Likas-kőhöz, majd a Kövecses-hegy, Géczi-hegy mészkerülő tölgyesein keresztül ereszkedünk
le az egykori baritbányához, és végül a túra kiindulópontjához. A túraútvonal több pontjáról is
nagyon szép a kilátás a kivilágított Velencei-tóra.

A túra neve: Csillagkupolás vulkánország
A túra hossza: 4 km
Szintemelkedés: 150 méter
Nehézségi fok: könnyű és közepes határán
Időtartam: 2 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 25 fő
Ár: 1500 Ft/fő
Útvonal: Hegyalja étterem – Pázmándi Kvarcitsziklák
TT – Hegyalja étterem
Találkozóhely: Pázmánd, Hegyalja étterem (Deák Ferenc utca 80.)
Sziklás terepen vezetett túra érdekes geológiai és botanikai látnivalókkal és barlangokkal. A
túra célja, hogy végigjárjuk a Pázmándi Kvarcitsziklák Természetvédelmi Terület legszebb
részeit, gyönyörködjünk a naplemente utolsó sugaraiban a Zsidókő-hegy tetején, és felkeressük
a Nőnapi-barlangot és a Pirofillit-bánya barlangját. Akinek kedve van hozzá, annak lesz
alkalma egy kicsit sziklát mászni is! A túra sötétben ér véget, remélhetőleg felejthetetlen
szépségű csillagkupola alatt.

A túra neve: A Vértes szívében
A túra hossza: 26 km
Szintemelkedés: 470 méter
Nehézségi fok: nehéz
Időtartam: 7 óra
Ár: 3500 Ft/fő
Útvonal: Gánt – Disznó-sarok – Kőhányáspuszta – Battona-hegy –
Oroszlán-kői-barlang – Csáki-vár – Som-hegy – Mindszentpuszta –
Pap-völgy – Kápolnapuszta - Gánt
Találkozóhely: Gánt, Hegyalja és Táncsics utca kereszteződése,
Gránás turistaház
A túra célja, hogy megismerkedjünk a Vértes középső részének földrajzi képével (mély völgyek
által tagolt lepusztult tönkröghegység) és földtani felépítésével (nummulinás mészkő,
fődolomit, bauxit), természetrajzával (bükkösök, tölgyesek, fenyvesek, karsztbokorerdők,
dolomitsziklagyepek élővilága), történelmével, a területhez kapcsolódó mesékkel és
legendákkal, valamint bejárjunk egy szép kis forrásbarlangot is. A túra célja egyben, hogy
emléket állítson Kápolnapuszta lakóinak, és az 1945.03. 16-án bekövetkezett tragédiának.

A túra neve: Bükkhang
A túra hossza: 8.0 km
Szintemelkedés: 230 méter
Nehézségi fok: közepes
Időtartam: 2.5 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 25 fő
Ár: 1500 Ft/fő
Helyszín: Sukoró
Találkozóhely: Sukoró, református templom, Fő utca 66.
Útvonal: Református templom – Sorompó-völgy – Meleg-hegy – Antónia-hegy – Bükkhang –
Kövecses-hegy – Református templom
Jó tempójú esti túra a Velencei-hegység központi részének legmagasabb pontjára, és az attól
északkeletre elterülő erdős, köves, turisták által nem járt vidékre. Mély völgyek, fennsíkszerű,
lapos hegyhátak, körbe-karikába a Meleg-hegyen, csodaszép kilátás Nadap és Velence felé,
csupa ismerős és mégis ismeretlen tájkép.

A túra neve: Jucus halála
A túra hossza: 11.0 km
Szintemelkedés: 250 méter
Nehézségi fok: közepes
Időtartam: 2.5 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 25 fő
Ár: 1500 Ft/fő
Helyszín: Sukoró
Találkozóhely: Sukoró, református templom, Fő utca 66.
Útvonal: Református templom – Borjú-völgy – Bodza-völgy – Hurka-völgy –Csúcsos-hegy –
Csöpögő-völgy – Református templom
Jó tempójú esti túra a Velencei-hegység központi részének legszebb völgyeiben. Azoknak
ajánlott, akik tudnak és szeretnek is gyalogolni. Nem esne jól, ha valaki nem fáradna el a
végére. Erdőismeret, tájszeretet, földrajz, biológia, történelem egy igazán szenvedélyes,
bakancskoptatós gyalogláson.

A túra neve: Tompos-hegyi tekergő
A túra hossza: 6.0 km
Szintemelkedés: 150 méter
Nehézségi fok: közepes
Időtartam: 2.5-3 óra
Létszám: min. 5 fő, maximum 25 fő
Ár: 1500 Ft/fő
Helyszín: Pákozd
Találkozóhely: Pákozd, Bella-tó parkolója
Útvonal: Bella-tó – Karácsony-hegy – Anikó-forrás – Tompos-hegy – Lőtéri-üreg - Zsellérmező – Bella-tó
Ismerkedés a Velencei-hegységre jellemző legelőerdők élővilágával, a terület földtanával és
történelmével, a hegység bányászati történetével, amely több szálon is kapcsolódik a Tomposhegyhez. Az útvonal több pontjáról is nagyon szép a kilátás, helyenként igen nehezen járható,
morcos a terep. A látnivalók tarka mozaikban követik egymást; rétek és tölgyesek, fenyvesek
és sziklakibukkanások, forrás és patak, sőt, még egy néhány méter magas, szerény kis vízesést
is felkeresünk.

A túra neve: Rózsalátó vidámtúra
A túra hossza: 10.0 km
Szintemelkedés: 250 méter
Nehézségi fok: közepes
Időtartam: bő 3 óra
Létszám: 5-6 fő
Ár: 2500 Ft/fő
Helyszín: Nadap
Találkozóhely: Parkoló, ahol a NadapLovasberény közötti műutat eléri a biciklis
turistajelzés
Útvonal: Parkoló – Antónia-hegy – Hajagos – Bükkhang – Kövecses-hegy – Meleg-hegy –
Antal-forrás – Templom-hegy - Parkoló
Ismerkedés a Velencei-hegységre középső részének földtanával, természetvilágával,
történelmével. Az utazás a 400-450 millió éves szilur-devon időszaki csomóspalánál kezdődik,
járunk a 300 millió éves karbon időszaki gránitfelszínen is, és utunkat a 37 millió éves eocén
kori metaszomatit sziklák között fejezzük be. A hegység két legmagasabb hegyén járunk majd
magas törzsű fákból álló erdők között, szép kilátással a Velencei-tó keleti medencéjére.

A túra neve: Meseösvényen madarak nyomában
A túra hossza: 5.0 km
Szintemelkedés: 50 méter
Nehézségi fok: könnyű
Időtartam: 3.0-3.5 óra
Létszám: maximum 15 fő
Ár: 1500 Ft/fő
Helyszín: Pátka
Találkozóhely: a 811-es úton Székesfehérvárt
elhagyva Bicske felé indulunk. Néhány kilométer
megtétele után Csala községet elhagyva jobbra tábla jelzi a lehajtót a Csalai-kastély irányába.
Itt, a Császár-víz felett átívelő hídnál van a találkozópont.
Útvonal: Csalapuszta – Kanális-közti-rét – római kori kőgát – Pátkai-víztározó - Csalapuszta
A túra célja, hogy egy könnyű, családias hangulatú túra keretében megismerkedjünk az erdők,
rétek, vizes élőhelyek élővilágával, azon belül is főleg a madárvilággal. A séta egy igazi
meseösvényen vezet, nem csak az útvonal szépsége miatt, hanem a tájhoz fűződő történelmi
események és érdekességek, mesék, mondák és legendák miatt is. Ajánlott felszerelés: távcső,
fényképező.

A túra neve: Túl az Óperencián
A túra hossza: 20.0 km
Szintemelkedés: 250 méter
Nehézségi fok: nehéz
Időtartam: 6 óra
Létszám: maximum 20 fő
Ár: 2500 Ft/fő
Helyszín: Pákozd - Pátka
Találkozóhely: Pákozd, Kő utcai parkoló (az
Ingókő utca tetején.
Útvonal: Pákozd, Kő utca – Pogány-kő – Kovács-berke – Istvánmajor – Malom-hegy –
Pátkai-víztározó – Kanális-közti-rét – Császár-víz – Tompos-hegy – Pákozd, Kő utca
A túra célja, hogy egy erdőismereti túra keretében átszeljük a Velencei-hegységet dél-északi
irányban és visszafelé is. Megismerkedünk a tölgyesek, fenyvesek, sziklagyepek és
lejtősztyepprétek, vizes élőhelyek élőlényeivel, a hegység földtanával, geológiai
érdekességeivel, történelmével, az érintett területekhez kapcsolódó mondákkal, mesékkel és
legendákkal. A túrára elsősorban azok jelentkezzenek, akik tudnak és szeretnek is gyalogolni.

A túra neve: Fürge róka lábak
A túra hossza: 31.0 km
Szintemelkedés: 500 méter
Nehézségi fok: nehéz
Időtartam: 8 óra
Létszám: maximum 15 fő
Ár: 5000 Ft/fő
Helyszín: Székesfehérvár, Pákozd, Sukoró, Nadap, Pázmánd
A túra célja, hogy átszeljük a Velencei-hegységet nyugat-keleti irányban a nyugati előhegyektől
kezdve egészen a pázmándi letörésig. Sok geológiai érdekesség, természeti látnivaló és
történelmi tény, mese, monda kapcsolódik a tájhoz, amelyekről mind mesélni fogok. Járunk
majd grániton, andeziten, a hegység legszebb sziklaszurdokában és legmagasabb pontján, az
ingóköveknél, a szintezési Ősjegynél, az andezit-utcában, a Bodza- és Hurka-völgyben, az
1848. szeptember 29-diki pákozdi csata helyszínén, az Ivánka-keresztnél, a Csalai-kastély
tavánál, a páratlanul szép panorámát kínáló nadapi Csúcsos-hegyen. Felsorolni sem lehet
mindent!
Útvonal: Csalapuszta – Sas-hegy – Tompos-hegy – Bella-patak forrása – Pogány-kő – Kockakő – Pandúr-kő – Lapos-völgy – Ivánka-kereszt – Barlang-kút – Hurka-völgy – Bodza-völgy –
Angelika-forrás – Nagy-mező – Meleg-hegy – Kövecses-hegy – Szintezési Ősjegy – Csúcsoshegy – Zsidőkő-hegy – Pázmánd, Hegyalja Étterem (Deák Ferenc utca 80.)
Találkozóhely: a 811-es úton Székesfehérvárt elhagyva Bicske felé indulunk. Néhány kilométer
megtétele után Csala községet elhagyva jobbra tábla jelzi a lehajtót a Csalai-kastély irányába.
Itt, a Császár-víz felett átívelő hídnál van a találkozópont.
A szállítást Pázmánd és Csala között megszervezem, hogy Pázmándról mindenki visszajusson
a Csalán hagyott autójához a túra után.
Erre a túrára csak azok jelentkezzenek, akik szeretnek és tudnak is gyalogolni, mert ez egy jó
tempójú túra lesz. Kérném, hogy mindenki az időjárásnak megfelelő ruházatban érkezzen, és
olyan lábbeliben, ami alkalmas a nehéz terepen történő hosszú gyalogláshoz. Vizet és ennivalót
egész napra hozni kell, sajnos a hegységben nincs iható víz.

A túra neve: Madártitkok vendégeként
A túra hossza: 4.0 km
Szintemelkedés: 30 méter
Nehézségi fok: könnyű
Időtartam: 2.5 óra
Létszám: maximum 15 fő
Ár: 1500 Ft/fő
Helyszín: Pátka
Találkozóhely: Pátkán a Kossuth utcáról
közvetlen a római katolikus templom előtt balra
kell kanyarodni a Gál közre, és mintegy 300
méter megtétele után a gát előtt van egy parkoló.
Útvonal: Parkoló – Rovákja-patak torkolata – félsziget - parkoló
A túra célja a Pátkai-víztározó és környéke madárvilágának megismerése terepi megfigyelés
útján. A víztározó minden évszakban találkozópontja a Vértes és Velencei-hegység, valamint a
közöttük lévő területek (Zámolyi-medence, Fornapuszta, Lovasberényi-hát) madárvilágának. A
tározó közepén húzódó félsziget az oldalán nővő fákkal ideális madármegfigyelésre, és egy kis
szerencsével nagyon sokféle madarat láthatunk a kanalasgémtől a gólyatöcsig, a jégmadártól a
cankófélékig, a sirály- és vadlúdfajoktól a nagy kócsagig, récefélékig és apró
éneskesmadarakig. Ajánlott felszerelés: távcső.

A túra neve: A Mars-küldetés
A túra hossza: 6.5 km
Szintemelkedés: 120 méter
Nehézségi fok: könnyű
Időtartam: 3-3.5 óra
Létszám: maximum 25 fő
Ár: 1500 Ft/fő
Helyszín: Gánt
Találkozóhely: Gánt, szovjet emlékmű (Petőfi utca 8-cal szemben).
Útvonal: Gánt, szovjet emlékmű – Kerek-haraszt – Anger-rét – Meleges – Kitelepítési és
bauxitbányászati emlékhely – Gánt, szovjet emlékmű
A túra célja, hogy megismerkedjünk a Vértes földtanával, természetismereti képével Gánt
környékén, és végig járjuk az egykori bauxitbányászat néhány látványos helyszínét. Beszélünk
a bányászat történetéről és céljáról, a táj történetéről, ásványairól, apró-cseprő dolgokról,
amelyek a természetben mindennaposak, de az ember számára kivételesek. A bátrak egy
víznyelő aljába is lemászhatnak, megismerve a karsztos térszínek egy jellegzetes morfológiai
formáját. Gyerek- , család- és kutyabarát túra.

