
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azt tartják, a legszebb kihívás egy természetjárónak az Országos Kéktúra 

végigjárása. Ebből a Bakonyi Kalandorok csapata sem maradhat ki, így ezen a 

tavaszi hétvégén Kőszegről elindulunk, hogy saját bőrünkön tapasztaljuk meg mit 

is jelent kéktúrázni. A távolság teljesen mást jelent, ha az ember gyalog vág neki 

a világnak. Ezt is megtapasztaljuk majd, ha néhány év múlva Hollóházára, a 

Kéktúra keleti végpontjához érkezünk. Talán még nem is sejtjük, hogy addig 

mennyi kaland, ismeretlen vidék, kedves helybéli ember, zöldellő, vagy éppen 

sárgás-bordós színben pompázó erdő, pici vízesések, dimbes-dombos táj, régi- és 

új túratárs, hegyek között megbúvó apró falvak, csörgedező patakok és virágok 

fogják kísérni utunkat. Ez az a turistaút, amely bizony nem adja majd könnyen 

magát … Túráznunk kell hidegben, melegben, esőben, nagy zsákkal, vízhólyagokkal, 

sajgó lábakkal… Testközelből fogjuk látni hazánk megannyi természeti szépségét 

és épített emlékét, melyekről talán korábban még csak nem is hallottunk. 

Mindezért többször, keményen meg kell majd küzdenünk, de a jutalom nem marad 

el, az élmény csak a miénk lesz, amit soha, senki nem vehet majd el tőlünk! Akinek 

a fejében ott motoszkál az Országos Kéktúra teljesítése, kezdje bátran velünk! 

 

Túraprogram: 

1. nap (március 15. - csütörtök) - Velem - Kőszeg 

Találkozó délelőtt Kőszegen, innen busszal Velemre utazunk. Megkezdjük túránkat fel az 

Írott-kőre. 5,2 km a táv. A régi Kéktúra emlékműnél megpihenünk, majd immár a kéken 

folytatjuk, főként lefelé vezető utunk: Írott-kő - Hét-forrás - Kőszeg, 14 km. 

Este a szállás elfoglalása, majd vacsorázni közösen elmehet a csapat. 

 

 

 



 

2. nap (március 16. péntek) – Kőszeg - Ablánci malom 

Reggeli egyénileg, majd 8.30 körül indulunk mai túránkra: Kőszeg - Tömörd - Ablánci malom, 

24,6 km a táv, a szintkülönbség nem jelentős. A délutáni 3 órás busszal indulunk vissza 

Kőszegre, szállás az előző helyen, este séta, vacsora Kőszegen.  

3. nap (március 17. szombat) – Ablánci malom - Bögöt 

Korai ébredés és reggeli után autókkal Szombathelyre utazunk, majd busszal előző napi túránk 

végére, az Ablánci malomhoz. Innen folytatjuk ma Szelestén át Bögötig. Táv: 20,2 km, szint 

alig van. Porpác vasútállomásig még 2 km vár ránk, itt vonatra szállunk és Szombathelyig 

utazunk. Könnyes búcsút veszünk egymástól, abban reménykedve, hogy hamarosan onnan 

folytatjuk, ahol most abbahagyjuk … :)  

Háromnapos túrahétvégénk nem tartalmaz különösebb nehézséget, a meredek kaptatók még 

váratnak magukra. Olyan túratársak jelentkezését várjuk, akiknek terveik között szerepel az 

Országos Kéktúra végig járása. Gyertek, kezdjük el most! 

Találkozó:  2018. március 15. csütörtök 11 órakor, Kőszeg autóbusz-állomáson 

Utazás:  egyénileg, vagy telekocsis rendszerben Győrből. 

Szállás: Kőszeg belvárosában egy csendes panzióban, kétágyas szobákban. 

Részvételi díjak: 

Egyesületi tagoknak: 13,000.- Ft/fő;   Nem egyesületi tagoknak: 17,000.- Ft/fő 

A részvételi díj tartalmazza: 

● A szállást, a gépjárműparkolást és az idegenforgalmi adót 

● A túravezetést 3 napra 

● A kéktúra igazolófüzetet 

A részvételi díj nem tartalmazza: 

● Útiköltséget 

● Az étkezések költségét (önellátó, illetve vacsorázási lehetőség Kőszegen éttermekben) 

● Buszköltségeket 

Kérjük, hogy aki részt kíván venni a túrán, mielőbb jelezze részvételi szándékát a 

andorka.zsuzsa.bkte@gmail.com e-mail címre. 

Létszámkorlát: maximum 16 fő! A jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk fel. 

További részletekről a jelentkezőket e-mailben tájékoztatjuk! 
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