Lajos-forrás, Vasas-szakadék, Kõ-hegy
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Források, bizarr sziklaalakzatok, pazar panoráma, autentikus turistaház
Népszerû gyalogtúra a bõvizû Lajos-forrástól, az elbûvölõ környezetben fekvõ Csepel-forrás és a
Vasas-szakadék érintésével a barátságos turistaházáról és jellegzetes sziklaformációiról híres,
megkapó panorámát nyújtó Kõ-hegyre.A túra hossza: 8,1 kmA túra idõtartama: 3 óraSzintkülönbség:
270 m fel, ugyanannyi le.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege:
Könnyû, rövid gyalogtúra kevés, nem megerõltetõ szintkülönbséggel jól járható turistautakon. A visszafelé
vezetõ széles erdészeti út gyakran sáros. Három forrást is érintünk és a turistaházban is találunk vizet, sõt
meleg ételeket. A rövid kirándulásra akár túracipõben is vállalkozhatunk és egy kis méretû hátizsák is
megfelelõ lehet, hisz a Kõ-hegyi turistaház konyháját melegen ajánljuk, nem kell sok elemózsiát bepakolni. A
zsákba pedig be tudjuk tenni kulacsunkat, kipróbálva a kellemes, friss források vizét.Kiindulópont:
Lajos-forrás, megközelíthetõ autóval Szentendre felõl egy elég kátyús aszfaltúton. Parkolóhelyek vannak.
Térképkivágat: Pilis és a Visegrádi-hegység 1:40 000 (Cartographia),
http://www.cartographia.hu/pilis-es-visegradi-hg-turistaterkep-16.html A túra leírása
A Pilis és a Visegrádi-hegység egyik legbõvizûbb forrása a Bölcsõ-hegy oldalában fakadó Lajos-forrás,
mely nevét báró Podmaniczky Lajosról kapta. Az 1908-ban foglalt forrás és környéke a legenda szerint
Nagy Lajos királyunk kedvenc helyei közé tartozott. Mellette évtizedekig üzemelt a Ságvári Endre
turistaház, amely már sajnos évek óta zárva tart.
A forrás környékénél nem kevesebb, mint 8 turistaút találkozik, mi a S jelzésen, a betonúttól balra lévõ
pihenõkkel, tûzrakóhelyekkel gazdagon ellátott tisztáson vágunk keresztül. Beérünk az erdõbe, majd
keresztezzük az aszfaltos utat, és enyhén lejtõ úton hamarosan a S+ jelzésû út ágazik le balra a
Cseresznyés-völgy irányába. Maradunk a kényelmes, hangulatos S jelzésû ösvényen, melyrõl egy bal
kanyar után SO jelzésû letérõ kínálkozik a Csepel-forrás felé.
Ne hagyjuk ki a lehetõséget a két percre fekvõ, varázslatos környezetû forrás elérésére. Hatalmas bükkfák és
zöld óriás zsurlók közt egy árokszerû mélyedésben fekszik a gyér vizû Csepel-forrás. A név a csepeli
vasgyár gyakran erre kiránduló munkásai emlékét õrzi már az 1930-as évektõl. Visszatérve a S jelzésû útra
pár perc múlva elágazáshoz érünk, innen érdemes egy újabb kitérõt tenni a S
http://kirandulastippek.hu/news/article/lajos-forras-vasas-szakadek-ko-hegy

