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Családbarát szurdok a Bakony keleti részén
A Bakony egyik leghangulatosabb patakvölgye a Gaja-szurdok, a hegység legkeletibb részén,
Fehérvárcsurgó és Bodajk között fekszik, ott ahol a hegyek már dombokká szelídülnek. Családoknak,
piknikezõknek tökéletes választás a jó infrastruktúrájú Gaja-völgyi Tájcentrum meglátogatása, de
rövidebb túrákra is alkalmas a vidék.Megközelítés
Fehérvárcsurgó vagy Bodajk felõl közelíthetõ meg a szurdok, elõbbibõl az alsó, míg utóbbiból a felsõ
végéhez érünk. Tömegközlekedéssel egyszerûbb a bodajki bejárattól indulni, mivel jelenleg
Fehérvárcsurgó felõl nincs menetrend szerinti autóbusz. Székesfehérvárról autóbusszal a Bodajk és
Balinka közti Ifjúsági Tábor megállóhelyen kell leszállni, onnan 10 perc séta a Gaja-völgyi Tájcentrum
bejárata. www.menetrendek.hu
Fehérvárcsurgó a 81.sz. fõútról 3 km-re található, Székesfehérvártól 16 km-re Gyõr felé. A falu legnagyobb
nevezetessége a szépen helyreállított Károlyi-kastély. A falut Isztimér felé hagyjuk el, balra látjuk a
Fehérvárcsurgói-víztárolót, 2 km-re jobbra lesz a nagy parkoló, Fehérvárcsurgói Vadaspark tábla mutatja
az irányt.
Bodajkról a Balinka felé vezetõ mûúton balra találjuk a parkolót.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege
Az egész Gaja-szurdok kitûnõen bejárható babakocsival is, most már (2016) mindkét bejárat
babakocsibarát, nem kell létrázni a vadvédelmi kerítés felett. Visszafelé, a kilátót érintve, az általunk leírt
útvonal eleje egy kicsit meredek, de 10 év feletti gyerekeket nyugodtan vihetünk.Távolság
A szurdok kb. 4 km hosszú, kényelmes tempóban, megállók nélkül 1 óra alatt végigjárható, visszafelé a
dombokon keresztül még egy másfél órát szánjunk rá.
Térképkivágat: Bakony, északi rész 1: 40 000 (Cartographia),
http://www.cartographia.hu/bakony-eszak-turistaterkep-2.htmlLeírás
A fehérvárcsurgói fõkaputól az Országos Kék jelzésen, széles, kényelmes, tanösvény jellegû, tájékoztató
táblákkal megtûzdelt földúton 10-15 perc alatt érünk el az ún. Központi területhez, ahol egy horgászásra is
alkalmas tavat, büfét, fedett pihenõket, több tûzrakó helyet, asztalokat is találunk. Idilli hely a nagy tisztás a
közeli, fenyõvel borított dombokkal, szépen gondozott környékével, még egy kis játszóteret is építettek ide.
A régió legtisztább vízfolyása a Gaja patak, medrét természetes formájában hagyták meg, évtizedekkel
ezelõtt a környékbeli bányászat megszûntével a patak majdnem teljesen kiszáradt, szerencsére a karsztvizek
felengedése következtében az utóbbi években forrásai újraéledtek, és a hazánk középhegységeiben ritkán
látott bõvizû meder méltán vált a régió egyik leglátogatottabb pontjává.
Az erdei tótól távolodva egyre inkább szûkül a völgy, és megpillanthatjuk magát a kisebb folyó nagyságú
patakot is, egy kis hídon átkelünk a másik partra, ott kanyarog a patakkal együtt jól jelzett utunk is.
Hamarosan elérjük a szurdok egyik legromantikusabb pontját, az Ádám-Éva fát. Hajdanán két öreg tölgy állt
itt a Gaja partján, a nagyobbikat Ádámnak, míg a kisebbet Évának hívták. A kisebbik fának ma már nyomát
sem találjuk, Ádám fája évtizedekkel ezelõtt pedig egy tûzben semmisült meg, kidõlt maradványain
elõszeretettel mászkálnak a gyerekek.
A kidõlt famatuzsálemtõl tehetünk egy kitérõt a K
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