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Kerékpárral át a határon a Fertõ-tó legszebb településeire
A Fertõ tó környékén vezetõ számtalan kerékpárút közül talán az egyik legváltozatosabb és
leglátványosabb a félnapos kirándulás keretében könnyen végigjárható, Fertõrákost Mörbisch-en
keresztül Ruszttal összekötõ útvonal.
A magyarországi Fertõ tó turisztikai központjának számító, több látnivalóval is büszkélkedhetõ
Fertõrákosról indulunk az elragadó Mörbisch (Fertõmeggyes) felé, a csak kerékpárosoknak és
gyalogosoknak átjárható határátkelõn keresztül, majd a környék legszebb kisvárosába, Rusztra
érkezünk a szép kilátást nyújtó szõlõk közti úton. Visszafelé Mörbisch-be a parti úton, a nádastenger
peremén kerekezünk.A túra hossza: 19 km (letérõk nélkül)
Szintkülönbség: 110 m fel, ugyanannyi le.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege:
Könnyû kerékpáros körtúra végig csekély forgalmú aszfaltos utakon minimális szintkülönbségekkel.
Különösebb felkészülést nem igényel, akár városi biciklivel is teljesíthetõ. Az útvonalat végig jól jelzik
útjelzõtáblákkal. Ha Fertõrákos látnivalóit is meg akarjuk nézni, számoljunk arra, hogy a fertõrákosi fõ utca a
kõfejtõig közepes mértékben, de folyamatosan emelkedik. Nyáron, jó idõben vigyünk magunkkal fürdõruhát,
mindhárom érintett településen mûködik strand, a két osztrák helyen élményfürdõvel felturbózva.
Családoknak gyerekekkel kitûnõ túraútvonal.Kiindulópont: Fertõrákos, kõfejtõ, ill. a Meggyesi út elágazása.
A kõfejtõ parkolóját csak az oda látogatók vehetik igénybe.
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Fertõrákos vitathatatlanul a magyar Fertõ-táj turisztikai központja, itt található a tó egyetlen magyarországi
strandja is. A falu leghíresebb látnivalója a 2015-ben újranyitott, felújított, kibõvített kõfejtõ. Érdemes
meglátogatnunk a szépen felújított püspöki kastélyt, az érdekes Kristálymúzeumot, a mûemlék barokk
stílusú katolikus templomot és a fõutcán, a községháza mellett álló, XVII. századi, kõbõl faragott
pellengért. A falumúzeumban elsõsorban az itt élt, háború után kitelepített német nemzetiség múltját,
szokásait, viseletét tanulmányozhatjuk.
Ne feledjük azonban, hogy a falu déli vége fekszik a legalacsonyabban, és túránk kiindulópontja, a kõfejtõ
melletti parkoló pedig a legmagasabban fekvõ pont, így a több mint 2 km hosszú emelkedõ egész kimerítõ
lehet. A Sopront Fertõrákossal összekötõ út kanyarulatában a kõfejtõ elõtt ágazik el a Fertõmeggyesre
vezetõ aszfaltos út. Innen indulunk az osztrák határ felé az enyhén lejtõ, jó minõségû aszfaltos úton.
Hamarosan szép kilátás nyílik jobbra a Fertõ tó nádasrengetegére, és erdõk, szõlõskertek között 2,5 km-t
kerekezve érünk a csak gyalogosoknak és kerékpárosoknak átjárható határátkelõhöz.
Közvetlenül a határ elõtt még a magyar oldalon, bal oldalt lévõ kis, elég jellegtelen épület alatt rejtõzik a
Mithras-szentély, melyet a környéken szolgáló római katonák építtettek Mithras, a napisten tiszteletére. A
sziklába vájt szentélyben közel kétezer éves festett dombormûvet láthatunk. A szentély csak nyáron hétfõ
kivételével van nyitva, szeptembertõl csak elõzetes bejelentkezés esetén látogatható.
Enyhe lejtõn gurulunk be Mörbisch-be (Fertõmeggyes), már a falu határában a szépen gondozott
szõlõültetvények is mutatják, hogy híres bortermõ vidéken járunk. A jelzett B 10-es kerékpárút egyenesen a
falu fõutcájába vezet. A bájos kis Mörbisch fõ jellemzõje a fõutcából nyíló kis közök,
http://kirandulastippek.hu/news/article/fertorakos-morbisch-rust-kerekpartura

