Zala megye csodája, a Kovácsi-hegy bazalt utcája
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A Keszthelyi-hegység vad sziklafolyosója
A Keszthelyi-hegység északnyugati szélén magasló, fennsíkszerû tetejû Kovácsi-hegycsoport
peremén elnyúló látványos sziklaszoros, a nevezetes bazaltutca büszkén viseli a Zala megye csodája
nevet. A hatalmas, sötét színû bazalttömbök közt kialakult kõfolyosó különleges látnivaló, a legszebb
útvonal a sztúpájáról híres Zalaszántó mellõl indul a barlangokkal, fülkékkel tûzdelt kanyonba.
Útközben a hegy nyugati letörésének markáns pontját, a Holló-kõ szép kilátással bíró szikláját és egy
méretes, felhagyott bazaltbányát is útba ejtünk.A túra hossza: 11,1 km, tömegközlekedéssel Zalaszántó
felõl plusz 7 km oda-vissza.A túra idõtartama: 2,5 óraSzintkülönbség: 220 m fel, ugyanannyi le
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont:
A Zalaszántótól északra, a sztúpa felé leágazó bekötõúton, az elágazásnál lévõ pihenõhely, parkolásra
alkalmas helyek az út mentén. Tömegközlekedéssel, Zalaszántóról egész napos túrával tervezzünk,
legközelebbi buszmegálló: Zalaszántó, Ádám utca. Innen az Országos Kéktúra útvonalát követve, a
vízimalom, a Szent Donát-kápolna és a buddhista sztúpa érintésével juthatunk el a pihenõhelyhez.
Vindornyaszõlõs vagy Nagygörbõ településekrõl rövidebb úton, a Sárga sáv jelzésû útvonalon érhetõ el a
sziklaszoros, de ezekbe a falvakba autóbusszal eljutni nem egyszerû feladat.A túra jellege:
Könnyû gyalogtúra kevés szintkülönbséggel, jól jelzett turistautakon, ösvényeken. A sziklaszorosban
óvatosan lépkedjünk a köveken, nedves idõben csúszós lehet, a sziklafal szélét nem védi korlát. A kõbánya
szélén futó ösvény korláttal védett. Útközben vízvételi lehetõség nincs. A Holló-kõ tetején legyünk
elõvigyázatosak, szédülõsök csak körültekintõen mozogjanak a kiugró szikla tetején.A túra leírása
A Zalaszántóról a sztúpához vezetõ bekötõút melletti pihenõhelytõl indulunk, attól az elágazástól, ahol
balra kell fordulni a sztúpa felé, az egyenesen tovább vezetõ erdészeti útra nem szabad behajtani, bár a
sorompó legtöbbször nyitva áll. Tavasztól õszig rendkívül buja itt az erdõ, a nedves mikroklímájú völgyecske
gazdag növényvilága lenyûgözõ. Balra a kocsival is járható út ágazik el a sztúpa felé, ez egyben az
Országos Kéktúra útvonala is, mely tovább, jobbra vezet a Hidegkúti-major, majd a Tátika felé. Mi
egyenesen a közforgalom elõl lezárt erdészeti úton, a Kék + jelzéseket követve indulunk el, kb. egy km után
a K+ jelek balra, egy szekérútra vezetnek.
Egyenes nyiladékban, magaslesek között, szép bükkerdõben gyalogolunk mintegy 1400 métert, mikor
derékszögben, balra kanyarodunk el egy keresztezõ nyiladékba, a Holló-kõhõz vezetõ K
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