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Gyalogtúra

Kőszeg - természet, művészet, bor, panoráma - könnyű túra mindenkinek
könnyű
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Útburkolat
Hossz

Magasság profil
3,5km

Túraadatok

Ajánlott időszak

Gyalogtúra

Nehézség

3,5 km

Hossz

könnyű

Értékelések
Szerzők

Állóképesség

Élmény
Táj

Időtartam

1:06 óra

Technika

Szint +

121 m

Magasság

Szint -

121 m

További túraadatok
Tulajdonságok

Tömegközlekedéssel
elérhető

Szép kilátás

Földtani érdekességek

Kulturális/történelmi
értékek

Díjak (és akadálymentesség)

Körtúra

Zita Horváthné Korom
Frissítés: 2018-06-15

Forrás
Együttműködő szervezetek
Károly Krt. 11
1075 Budapest
info@termeszetjaro.hu

A kényelmesen járható körtúra közvetlenül a városból
indul. Megismerhetjük kulturális örökségünk érdekes
emlékeit, mint például a Szulejmán-kilátót, a
Trianoni-keresztet, a Kálvária-templomot vagy a
Koronaőrző bunkert; bepillanthatunk a Kőszegihegység geológiai értékeinek tárházába az
Ördögárokban és a Vöröskőfejtőnél; számos rejtett
érdekességgel találkozhatunk, sőt emellett a
panorámában is gyönyörködhetünk.
Túránk egy kényelmes sétára hív benneteket a város
mellett, mégis a természetben. A közel 5 km-es körön
ízelítőt kapunk Kőszeg eszenciájából. Mindenki
érdeklődése szerint válogathat a természeti,
történelmi, művészeti értékek tárházából - sőt
hamarosan gasztronómiai élményekkel is
gazdagodhatunk.
Csodás panorámában gyönyörködhetünk a Szulejmánkilátónál a város felé, a Trianoni-keresztnél pedig a mai
Ausztria irányába; közben pedig bőséggel válogatunk a
történelmi-művészeti emlékek tárházában.
A séta során közel kerülünk a természethez is, hiszen a
vadregényes Ördögárokban megismerkedünk a

2/4

Gyalogtúra

Kőszeg természet, művészet, bor, panoráma ...

Kőszegi-hegység jellemző kőzettípusával, a
földtörténeti középkorban képződött, az Alpok
felgyűrődésekor metamorfizálódott, csillogó fillittel. A
tervek szerint nemsokára egy tanösvény fog
végigkalauzolni bennünket a különleges kőzetekben
bővelkedő, hűvös klímájú szurdokban.
A szőlőskertekhez érve a bal kéz felől a Szőlőtermelők
és Borértékesítők - az egykori poncichterek
leszármazottai - Szövetkezetének épületét láthatjátok
a hamarosan megnyíló pincével, ahol hamarosan
borkóstolókat fognak tartani. A tervek szerint idővel
egyre több pincében ízlelhetjük meg a „hegy levét”.
A gyümölcsöskertek között - évszaktól függőenkóstolhatunk néhány szem gyümölcsöt az út menti
fákról; az erdő alatt pedig érezhetjük a fák
közösségének erejét, illatát.
Biztonsági előírások
A Kálváriától lefelé vezető, kissé meredek útszakaszon
legyünk óvatosak!
Felszerelés
A túra normál utcai öltözékben is járható. A
navigáláshoz Természetjáró app ajánlott.

További információ

kitáblázta. A letérési pontoknál a nyilas táblákat
kell figyelnünk, amik teljes biztonsággal segítenek
az eligazodásban.
A túráról részletesen
A koronaőrző bunkertől indulva a Kálvária utcán
néhány méter után jforduljunk jobbra, majd a táblákat
követve térjünk balra egy gyalogösvényre. Az Erdő
utcába érve jobbra A Kincs villa mellett elhaladva a
városból máris egy vadregényes természeti kincsre
lelünk: ez az Ördögárok, mely védett geológiai érték. A
gyűrt palás metamorf kőzeteket megcsodálva - melyet
nemsokára tanösvényen is bemutatunk - érzékelheted
a sok millió éves múltat.
A következő megállónál nézzünk a távolba! A táblákat
követve az Ördögárokból balra teszünk egy kis kitérőt a
Szulejmán-kilátóhoz, ahonnan felfedezhetjük Kőszeg
műemléképületeit a hozzájuk kapcsolódó történelmi
érdekességekkel együtt - és egy kicsit Szulejmán
szultán helyébe képzelhetjük magunkat.
Az Ördögárokba visszatérve balra folytatjuk az utat.
Hamarosan a szőlőskertekhez érünk.
Innen egyenesen sétálunk tovább. A jobbra kanyarodó
földútról kiváló panoráma nyílik a környékre.

Javaslatok és linkek
A sok látnivalót tartalmazó, kényelmesen járható
körtúrának bárki bátran nekivághat.

Az erdő elérése előtt a kertek végén lévő földúton
jobbra kell kanyarodnunk. Az út végén balra letérünk a
Trianoni-kereszt és a Vöröskőfejtő felé. Ugyanazon a
szakaszon visszafelé haladva érjük el a Kálvária
templomot. A stációk mellett érünk le a hegyről, a
koronaőrző bunkertől néhány méternyire.

Útleírás

Megközelítés

Térkép
A Kőszegi-hegység turistatérképe

Ez a túra tömegközlekedéssel könnyen
megközelíthető.

A túra kezdőpontja
Kőszeg, Kálvária utca
Koordináták:

Tömegközlekedéssel
●

Geogr. 47.396494 N 16.536065 E

buszokról a Kőszeg, autóbusz-állomás nevű

UTM 33T 615912 5250370
A túra végpontja
Kőszeg, Kálvária utca
Útleírás
Itiner

A zömmel Szombathelyről érkező távolsági
megállóban érdemes leszállni.

●

Ha olyan busszal jövünk, ami megáll a
Mezőgazdasági technikum nevű megállóban,
érdemes addig utazni.

●

Ha vonattal érkezel Kőszegre, kalkulálj bele egy
nagyjából 20 perces sétát a belvárosig, amit

●

Az útvonalon könnyű eligazodni, mert a

buszra szállva akár meg is spórolhatsz.

GesztenyeKék Egyesület a teljes körtúrát
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Erdő utca 22.

Megközelítés
●

A buszmegállóból nyugati irányba induljunk a

9730 Kőszeg

Liszt Ferenc utcán, majd forduljunk jobbra a

http://www. naturpark.hu

Kossuth utcára, ahol a P jelzések a Fő térig

Forrás: Együttműködő szervezetek

kísérnek bennünket (300 m)! Itt nyugati irányban
az Országos Kéktúra K jelzésein menjünk tovább a
Kálvária utcáig, ahonnan a túra indul (1,5 km).
●

A Mezőgazdasági technikumtól északnyugat felé
indulva tudunk becsatlakozni a K jelzésre.

●

A vasútállomástól kivezető utcán figyelmesen
keresztezzük a 87-es főutat a

"A szerző tippje"
Földtani érték

Ördögárok vagy Hidegvölgy (Kőszeg)
külterület
9730 Kőszeg
Forrás: Együttműködő szervezetek

gyalogátkelőhelynél! A körforgalomnál az első
utcán, a Rákóczi Ferenc utcán térjünk jobbra a

●

"A szerző tippje"

város felé! Innen a P jelzéseket követve a Fő térre

Kilátó

jutunk (1,5 km), ahonnan a K jelzések vezetnek a

Szulejmán-kilátó (Kőszeg)

túra kiindulópontjához (3,1 km).

külterület

Az autóval érkezőknek nem kell megtenniük a

9730 Kőszeg

belvárosba vezető sétát a K jelzésen, ha az

Forrás: Együttműködő szervezetek

ingyenes parkolási lehetőséget választják, így
nekik a körtúra útvonala 2 km-rel rövidebb lesz.

"A szerző tippje"
Történelmi emlékhely

Autóval
●

●

Trianoni-kereszt (Kőszeg)

Kőszeget Szombathelytől északra, a 87-es főút

külterület

mentén érhetjük el.

Kőszeg

A belvárosban a parkolás fizetős. Az autóval

http://www.naturpark.hu

érkezőknek azt javasoljuk, hogy a járművet a

Forrás: Együttműködő szervezetek

Kálvária utca végén tegyék le. (Ingyenes kiépített
parkoló van a Kőszegi Nyugdíjas Otthon előtt:
Kálvária utca 14; illetve a koronaőrző bunker

"A szerző tippje"
Templom

Kálvária templom és Szent Donátkápolna (Kőszeg)

mellett.)

Látnivalók (6)
"A szerző tippje"
Történelmi emlékhely

Koronaőrző bunker (Kőszeg)
http://www.naturpark.hu

Kálvária hegy
9730 Kőszeg
+36 30 337 0797
http://www. naturpark.hu
Forrás: Együttműködő szervezetek
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"A szerző tippje"
Építészeti különlegesség

Kincs villa (Kőszeg)
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