
A DEMETER Egyesület programajánlata: 

 A Gerecse magaslatai és a Vértes sűrű erdői még a túrázók körében is ritkán 
választott célterületek. A Gerecsét különösen kevesen ismerik. A mészkővonulatok közötti 
tágas medencékkel, a mélyükön megbújó kedves településekkel, a Dunára néző lejtőkkel 
jellemezhető Gerecsétől délnyugatra húzódó Vértes zárt erdőtömbjét, zegzugos völgyeit, 
romantikus várromjait sem látogatják a vonzerejükhöz méltóan a kirándulók.  
 Az Országos Kéktúra útvonalán járva azonban most kiváló lehetőség adódik e két 
tájegység alapos megismerésére az aktív pihenést és az egészséges életmódot kedvelők 
számára.  
 
Indulás: 2013. április 21-én /vasárnap/ 700-kor a VMK parkolótól 
Hazaérkezés: 2013. április 28-án /vasárnap/ kb. 1700-ra Paksra 
 
Fontosabb tudnivalók:  

 A túraútvonal hossza: 134 km 
 Szintemelkedés: 3900 m 
 Nehézségi fokozat: közepes (a szintemelkedés és/vagy a távolság egy-egy nap 

jelentősebb lesz, de az átlagos terhelés közepes. Követelmény a magabiztos 
mozgáskoordináció, egészséges szervezet és átlagos erőnlét. Elvárás a csapatban történő 
túrázás szabályainak betartása.) 

 A túra tervezett költsége: 46.000 Ft  
(az ár tartalmazza a szállásköltséget 7 éjszakára, étkezést 7 reggeli + 7 vacsora 
terjedelemben és 2 db közös programköltséget) 

 További étkezésről mindenki önállóan gondoskodik. 
 Javasolt az évszaknak és a terepviszonyoknak megfelelő túraöltözet és egyéb 

felszerelések használata. 
 A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt. 

 
A túra útvonala, a napi táv és a napi szintemelkedés: 
Kesztölc ⇒ Tokod (15 km/370 m) ⇒ Pusztamarót (19 km/970 m) ⇒ Tarján 
(16 km/340 m) ⇒ Csákányospuszta (27 km/770 m) ⇒ Várgesztes (12 km/410 
m) ⇒ Gánt (18 km/430 m) ⇒ Csókakő v. m. (20 km/400 m) ⇒ Bodajk (7 
km/210 m) 
 
Jelentkezés: Török Erzsébet - 20/314-4615 vagy Kiss Marianna - 75/508-419 
Jelentkezési határidő: 2013. március 22. 1400!  
Jelentkezéskor fizetendő előleg: 20.000 Ft/fő  
 
Szeretettel várom a természetet, a kalandokat és a Magyarországot (is) megismerni akarók 
jelentkezését. További részletekről érdeklődni a túravezetőnél. (Gergely László -  : 20/9312-028) 

 

Országos 
Kéktúra  

 
(6. szakasz: Gerecse, 

Vértes) 

 

A 6. szakasz mottói: A vándor a napnyugtát várja, a turista a napkeltét.  
A pihenés nem tétlenség, hanem új erő gyűjtése. 


