Útvonalleírás
A túra útvonala nagyrészt jelezett utakon halad. A jelzések többnyire jól követhetőek, ezért ezen szakaszok leírása
tömör. Hosszabb leírás a jelzetlen szakaszról és a problémás részekről olvasható.
A Halápi csárdától a KP jelzéseken indulunk. 700 m múlva egy kereszteződésben a K jelzés jobbra fordul a P jelzés pedig
halad tovább egyenesen. Mi jobbra fordulunk a K jelzést követve. 3 km múlva elérjük a Hármas hegyi kilátót a túra 1.
ellenőrzőpontját.
A K jelzésen folytatjuk utunkat, kb. 7,5 km múlva elérjük a 4905-ös műutat, ezen balra fordulunk, majd hamarosan
jobbra le is térünk róla. 5 km múlva érjük el a Buzitapuszta autóbusz fordulót, a túra 2. ellenőrzőpontját.
Továbbra is a K jelzést követjük, Buzitapusztát elhagyva hamarosan letérünk az aszfaltútról jobbra. A letérést követően
1,2 km múlva, ahol a K egy T elágazásban balra fordul, mi jobbra vesszük az irányt és innen jelzetlen úton haladunk.
Nagyjából egyenesen halad utunk a következő 2,4 km-en amíg elérünk egy tanyához (út jobb oldalán). A tanya után 50
méterre, balra térünk, átkelünk a Villangó-ér felett. 650 m múlva aszfaltútra érünk. Az aszfaltúton egyenesen megyünk
tovább és 350 m múlva elérjük a buszfordulót. Az aszfaltutat követve 2,5 km múlva érjük el a 48-as főutat. Jobbra
fordulunk és a főúton megteszünk 300 métert. Majd balra térünk, 800 m múlva érjük el Szentannapuszta vasúti
megállóhelyet, a túra 3. ellenőrzőpontját.
A síneken átkelve egyenesen folytatjuk utunk, balról házakat hagyunk el, jobbról pedig villanyoszlopok kísérik utunk. 1,2
km múlva balra kanyarodunk az úttal és elérjük az erdészházat. Az erdészháznál jobbra fordulunk, az út kisebb nagyobb
kanyarokat tesz meg, amíg 1,3 km múlva egy T elágazásba érünk (ezen a szakaszon kevésbé járt, fűvel benőtt
útszakaszok is vannak, de egyértelmű és jól követhető). A T elágazásban jobbra fordulunk. Innen egy kellemes árnyas
úton haladunk egyenesen kb. 1 km-t. Majd balra ível utunk és 200 m múlva egy útkanyarban elérjük a Z jelzést. A Z
jelzésen jobbra fordulunk. Innen már végig jelzett utakon haladunk. A kezdetben ritkás és kopott Z jelzések majd később
sűrűbb és új festésű jelzések segítik a tájékozódást. Többnyire erdőben haladunk, de időnként kinyílik a táj. Egy nagyobb
tisztáshoz érve, annak szélén jobbra fordulunk, majd hamarosan egy fapallós hídon átkelünk a Nagy-ér felett. Még kb.
500 métert teszünk meg kissé kanyargós úton, mire egy T elágazáshoz érünk, itt balra fordulunk. Innen a széles jól
járható úton végig egyenesen tartunk, amíg 1,6 km múlva elérjük a 4806-os műutat. A műutat keresztezve a Z jelzésen
haladunk. Kezdetben erdőben, majd hamarosan egy nagy nyílt területhez érünk, ahol a fenyőerdő szélén jobbra tartunk,
balra tőlünk a nyílt terület. Hamarosan jobbra kanyarodunk és újra erdőben visz az út. Legyünk figyelmesek mert innen
kb. 1 km múlva balra le kell majd térni egy kisebb útra (és jelzés csak a letérést követően kb. 40 m múlva lesz látható).
Kb. 800 méter múlva egy tisztáshoz érünk, melyen jobbra ívelve kelünk át. A tisztás után hamarosan egy T elágazásba
érünk, ahol balra fordulunk. 400 m múlva, egy turista útjelző táblás csomópontban elérjük a K jelzést, a túra 4.
ellenőrzőpontját.
A K jelzés ebben az útcsomópontban éles kanyart ír le. A bal oldali ágat választva vesszük fel a K jelzést. 1,5 km-t teszünk
meg a K jelzésen. Egy útkereszteződésben a K balra fordul (ha pár métert besétálunk, akkor megtaláljuk az Álmosd-i
kéktúra bélyegzőt), mi megyünk tovább egyenesen a Kn jelzésen, egy jól követhető földúton. Átkelünk egy hídon majd
egy nagy rét szélében haladunk. A rét után egyenesen haladunk tovább a jól következő jelekre hagyatkozva. Egy kissé
monoton, egyenes szakasz következik. A kn jelzésen összesen 3,2 km-t teszünk meg, mire balról egy gazdaságot
elhagyva elérjük a jobbról érkező P jelzést. Ezen jobbra térünk és innen a P jelzést követjük. Balra mezőgazdasági terület,
jobbra erdősáv. Hamarosan egy széles homokos útra érve megyünk tovább egyenesen. Nyílt terület szélén haladunk,
jobbra szőlőskertek. Egy kis erdős részre érve figyeljünk, mert a jobbra ívelő szélesebb útról a P balra letér és most már
erdős részen haladunk. Hamarosan a P balra kivisz a párhuzamosan futó széles homokos útra, innen villanyoszlopok
kísérik utunk. Az aszfalt utat elérve balra fordulunk és az aszfaltúton érjük el 800 m múlva Kokad szélső házait. A
településre beérve az első utcán jobbra fordulunk és hamarosan újra kiérünk a településről. Balról mezőgazdasági
terület, jobbról szőlőskertek. Hamarosan az út balra ível és a temetőnél újra beérünk Kokad-ra. A templomnál érjük el a
túra 5. ellenőrzőpontját. (A főúton balra 150 m-es kitérővel Coop boltot találunk)

A templom előtt a P jelzés jobbra fordul. A P jelzésen hagyjuk el a települést. (A település szélén lévő romos ház melletti
nyomóskútból tudunk vizet vételezni, a többi kút nem működik) A faluból kiérve hamarosan egy Y elágazásban balra
térve beérünk az erdőbe. 700 m múlva egy T elágazásban a P jelzés balra fordul, mi itt jobbra kanyarodunk a Kh jelzésre.
kb. 2,5 km múlva érjük el a Daru-láp tanösvényt. A Daru-láp tanösvényen (Kh jelzésen) 1,5 km-t megyünk, amíg elérjük a
K jelzést. A K jelzésen jobbra fordulunk és 2,6 km-t teszünk meg, amíg el nem érjük a balról becsatlakozó K+ jelzést. Itt
balra fordulunk elhagyva a K jelzést és a K+ jelzést követve teszünk meg 1,3 km-t, amíg újra el nem érjük egy T
kereszteződésben a K jelzést. Itt balra fordulunk és 800 méter megtétele múlva elérjük a K K+ jelzések elágazását, túránk
6. ellenőrzőpontját.
Innen a K jelzést követjük egészen a célig. 3,6 km múlva érjük el a 4807-es műutat. Balra fordulunk, 300 métert megyünk
a műúton, majd jobbra letérünk a K jelzést követve. 1,5 km múlva érjük el Kepecs tagot (Kéktúra pecsételő hely).
Megyünk tovább a K jelzésen, kb. 500 méter múlva a jelzés jobbra fordul, balról pedig érkezik a Kn jelzés. Itt található a
túra 7. ellenőrzőpontja.
A K jelzést követve jobbra fordulunk. 8,8 km-t megyünk a K jelzésen, amíg el nem érjük a P jelzést és egyben a túra 8.
ellenőrzőpontját.
Itt balra fordulunk és a közös KP jelzéseken haladunk tovább. 6,5 km múlva elérjük a 4814-es műutat. Jobbra fordulunk.
A műúton 400 métert teszünk meg, és elérjük a túra 9. ellenőrzőpontját.
Balra letérünk a KP jelzéseket követve. 5 km múlva érjük el a KP elágazást, a P jobbra tér mi megyünk tovább egyenesen.
2,2 km múlva érjük el a 4808-as műutat a Kati-hídnál. (Innen kis kitérővel begyűjthetjük a Vekeri-tó Kéktúra bélyegzőt).
Jobbra fordulunk és a közös KP jelzéseket követjük. 1,6 km múlva érjük el a Mézes-hegyi-tó pihenőt, túránk 10.
ellenőrzőpontját.
K jelzésen folytatjuk az utunk. 3,5 km múlva elérjük a 4804-es műutat. (Innen egy kis kitérővel begyűjthetjük a Bánk-i
Kéktúra pecsétet). Jobbra fordulunk, 200 méter teszünk meg a műúton, majd balra letérünk. A K jelzést követve 3 km
múlva érjük el a Fancsika II. víztárolót, a túra 11. ellenőrzőpontját. (Ha Fancsika III. víztározó után az út járhatatlanná
válna, akkor a kis erdősávon balra átvágva kimehetünk a velünk párhuzamosan futó országútra. Ha ezt az utat választjuk,
akkor a postaládáknál kell majd jobbra fordulni, hogy elérjünk a 11. ellenőrzőponthoz)
Itt jobbra fordulunk követve a K jelzéseket, 9 km múlva érjük el a túra célját a Halápi csárdánál.

