Vértesi Barangolások teljesítménytúra útvonala – látnivalók és érdekességek
A Vértesi Barangolások teljesítménytúrát idén augusztus 04-én rendezzük meg.
A szokásos indítási helyünk Gánt, ez a Vértes szívében, erdők-hegyek ölelésében fekvő meseszép
kis falu. Rendezett portái sok szép régi háza, temploma, szép parkjai, kedves lakói már magában
a nyugalom szigeteként hat az ide látogatókra.
A falu lakói felújították, őrzik hagyományaikat, nyaranta harmonika koncerttel zárják szokásos
nyári zenei táborukat, vagy színvonalas néptánc bemutatót láthatnak az érdeklődők.
A faluban a környék híres vendéglője várja hagyományos táj jellegű ételekkel az idelátogatókat.
Még egy jól működő turistaszálloda is található, mindez a falu szívében, központjában.
A teljesítménytúránkon négy táv közül választhatnak az indulók. Azért ez a „bőséges” kínálat,
hogy kiszolgáljuk a különböző igényeket. Azokét is, akik csak egy rövidebb sétát szeretnének
tenni a Vértes hűvös erdeiben és azokét is, akik erőpróbaként a nagy melegben is nekivágnak az
50 km-nek és persze van a két táv között is választási lehetőség.
A látnivalók is „távfüggőek”. Van közös szakasza a különböző távoknak, mégpedig a falu felett
magasodó sziklás fennsík, amelyről nagyon szép kilátás nyílik a tájra. Itt vigyázza a környéket a
„Kitelepítési emlékmű”, melyet a falu II. világháború után kitelepített volt lakói és az itt
maradottak együtt emeltek mementóként.
Az útvonal érint az itt nyitott több bauxitbánya közül egyet. Ez a felhagyott külszíni fejtés,
amely a vörös sok árnyalatával, a holdbéli tájjal, a lassan visszatérő élettel igazi különlegesség –
érdemes megállni itt és körültekinteni. A bányamúzeum is a túra útvonalától néhány száz méterre
található, akinek ideje engedi érdemes ide betérnie, talán rábukkan még néhány őskori kúpos
csigára is.
A hosszabb távot választók ezután az igazi sűrű erdőben folytatják útjukat, de itt is változatos
táj fogadja őket. szép völgyek, meredek dombok és hegyoldalak, helyenként csodás panorámával.
Az 50 km-es táv érinti Gerencsér várat, Pusztavámot, ezt a régi bányászfalut. A Vértes hegység
kéktúra útvonalának egy részén halad, amely az ország legszebb vidékeire kalauzolja gyalogolni
vágyókat.
Az útvonaltól nem messze is van több látnivaló: például a híres Vértesszentkereszti kolostorrom,
a Kővölgyi barlangfülkék, a II. világháborúban tragikus körülmények között elpusztult
Kápolnapuszta és temetője és még több érdekesség.
Jöjjön el rendezvényünkre, ahol garantált a jó hangulat, a sok szép látnivaló, a kellemes
környezet és szolgáltatásainkkal is igyekszünk vendégeink kedvében járni.
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