
Vértesi Barangolások 50/25/10/5 teljesítménytúra  

A túra része a következő túramozgalmaknak:  Észak-Dunántúli Kupa,  

                                                                              Gyalogszerrel Drótszamáron Fejérben,  

Fejér megye teljesítménytúrázója 

IVV túra (nemzetközi népsport mozgalom) 

 

A túra időpontja: 2016. augusztus 6. szombat 

A rajt és cél helye:  Általános Iskola, Gánt  

Az 50 km-es táv útvonala:  

Gánt - Disznósarok - Kőhányás - Csáki-várrom - Mindszentpuszta - Szentgyörgyvár - 

Gerencsér vár - Pusztavám - Vértes Natúrpark Üdülő - Pátrácos  Géza-pihenő - Gánti barlang 

- Gánt 

A 25 km-es táv útvonala:  
Gánt - Disznó-sarok - Kőhányás - Csáki-várrom - Mindszentpuszta - Pap-völgy - Gánti 

barlang - Gánt 

A 10 km-es táv útvonala:  
Gánt - Kitelepítési emlékmű - Anger-rét - Bányamúzeum - Bagoly-hegy alja - Gánt 

Az 5 km-es táv útvonala:  

Gánt - Kitelepítési emlékmű - Anger-rét - Gánt 
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50  50,1 km  785 m  6:00 – 8:00  20:00   12 óra  900 Ft 

100 Ft/fő:  
  - TTT,MTSZ, MTK igazolványra  
  - 15 főnél nagyobb iskolai csoport 
Gánti lakosoknak ingyenes 

25  24,4 km  405 m  6:00 – 10:00  18:00   8 óra  900 Ft 

10  9,4 km  220 m  8:00 – 11:00  14:00   3 óra  800 Ft 

5  5,6 km  165 m  8:00 – 11:00  15:00   nincs  800 Ft 

  

  

Az indulók térképet, útvonalleírást, útközben vizet és „meglepetést” kapnak, majd lekváros és zsíros 

kenyérrel várjuk a célba érkezőket – az 50 km távon indulók útközben is kapnak némi harapnivalót.   

A sikeres teljesítőket névre szóló emléklappal és kitűzővel díjazzuk.   

A rajtnál vízvételi és csomagmegőrzési lehetőség van.  

A rajt megközelítése:   
- egyénileg, parkolás az iskola közelében  

- tömegközlekedés: autóbusz indul Székesfehérvárról   6:40,    8:35,  10:35 

Szállás lehetőségek: 

- Gránás turistaház, 8082 Gánt, Béke tér 17. +36 22 354390 granas@fejernet.hu. 

- Vértes Vendéglő és Panzió étkeztetés, szállás 8082 Gánt, Hegyalja u. 59. 22/354-013 

gant@vertesvendeglo.hu (Szállásrendelés egyénileg.) 

mailto:granas@fejernet.hu
mailto:gant@vertesvendeglo.hu


Térkép: a Vértes turistatérképe. 

Előzetes bejelentkezés:   
- e-mail: info@gyongyvirag-te.hu   

Információ: 

- http://www.gyongyvirag-te.hu 

- http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura?id=7220 

- Asbóth Katalin +36/30/2263-188  

Egyéb:   
- Sportorvosi igazolást nem kérünk, a résztvevők saját felelősségükre indulnak!   

- A túrát az időjárási körülményektől függetlenül megtartjuk. 

- Ivópoharat lehetőleg mindenki hozzon magával, hogy kíméljük környezetünket!   

  

  
  

Mindenkit szeretettel várunk, jó túrázást kívánva:  

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület   

http://www.gyongyvirag-te.hu/
http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura?id=7220

