
Vértesi barangolásokVértesi barangolásokVértesi barangolásokVértesi barangolások    
 

Teljesítménytúra a Vértes hegységben 10, 25 és 50 km-en. 
2010 augusztus 14. 

Rendezője a Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület. 
A túra része a Fejér-megye Teljesítménytúrázója és az Észak-Dunántúli Kupa túrának, valamint a 

nemzetközi IVV túramozgalomnak 
A túra a Vértes hegység legszebb tájain halad keresztül. 
Kiindulópontja Fejér megye egyik legszebb üdülőfaluja: Gánt. 

 
Résztávok Táv Szint Szintidő Indítási idő 

Vértesi barangolások 10 11,7 km 220 m 4 ó 600-1100 
Vértesi barangolások 25 27 km 400m 7 ó 600-1000 
Vértesi barangolások 50 48.7 km 1005m 12 ó 600-900 

 
A túrák útvonala 

10 km-es táv: Gánt Általános Iskola (rajt)– Szőlő-hegy – Antal-árok –Hajdú-vár ( 1.ell. 
pont)– Géza-pihenő – Juh-völgy – Gánt Ált. iskola (cél). 

25 km-es táv: Gánt Ált. iskola (rajt). –Szőlő-hegy –Antal-árok – Hajdú-vár (1. ell. pont)– 
Szentgyörgy-vár - Mindszent-puszta ( 2. ell. pont)– Csáki-várrom – Kőhányáspuszta(3. ell 
pont) – Disznó-sarok – Gánt Ált. iskola (cél) 

50 km-es táv:Gánt Ált. iskola(rajt)– Szőlő-hegy – Antal-árok – Hajdú-vár (1.ell. pont)– 
Szentgyörgy-vár – Mindszentpuszta(2. ell. pont) – Csáki-várrom – Kőhányáspuszta ( 3. ell. 
pont)– Gesztesi-vár (4. ell pont)– Új-osztás (5. ell. pont)Sárkánylyuk-völgy – Vérteskozmai 
focipálya – Meszes-völgy – Nagy-bükk – Csákvári műút (6. ell. pont)– Kőfejtő-völgy – Gém-
hegy – Gém-tisztás – Gánt ált. iskola (cél). 

Szolgáltatások: színes térkép és részletes útleírás, a rajtnál: csoki vagy Cerbona 
szelet, zsíros vagy lekváros kenyér. Ivóvizet biztosítunk az 1-es, a 2-es, a 3-as, az 5-ös és a 6-os 
ponton, valamint a kozmai focipályánál is, a Gesztesi várban pedig büfé működik (A környezet 
kímélése érdekében kérjük a túratársakat. hogy ivópoharat hozzanak magukkal) 

Díjazás: a teljesítők kitűzőt és emléklapot kapnak 
Nevezési díj: szervezett természetjáróknak és TTT tagoknak 700 Ft/fő,  

egyéni túrázóknak     800 Ft/fő 
A célban WC és mosdó áll rendelkezésre. A Vértes vendéglőben meleg étel fogyasztására van 
lehetőség. 
Szálláslehetőség: Gránás turistaház, 8082 Gánt Béke tér 17. Tel:22/354-390, E-
mail:granas@fejernet.hu vagy Vértes vendéglő és Panzió étkeztetés, szállás 22/354-013 
(Szállásrendelés egyénileg). 
Péntekről szombatra virradó éjszaka lehetséges a sátorozás az iskola udvarán. 
Megközelítés: menetrend szerinti autóbusszal Székesfehérváron keresztül vagy gépkocsival. 

A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt 
A túrával kapcsolatos információ (német és angol nyelven is): Wágner György 30/516-6092, 
E-mail: wagner.gyorgy@chello.hu 
Asbóth Katalin 30/226-3188, E-mail: k.asboth@freemail.hu 
Sűdy Árpádné 30/441-2135, E-mail: sudymedi@freemail.hu 


