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Csatangolás a Veszprém környéki dombokon
A Veszprém melletti dombok, völgyek, rétek meglepõen változatos és látnivalókban bõvelkedõ
kirándulással kecsegtetnek. A Séd völgyétõl délre, az állatkert közelében emelkedõ Gulya-domb
kilátópontjait, tornyait végiglátogatva, a Laczkó-forrást érintve tágas legelõkön, majd varázslatos
tölgyfaligeten át ereszkedünk le a látványos sziklák közt kanyargó, hangulatos Tekeres-völgybe. A
barokk kápolnával és a Cholnoky-kilátóval koronázott Csatár-hegyet is megmásszuk, majd
árvalányhajas réteken, az Ördögrágta-kõ mellett térünk vissza a Séd-patakhoz és a romantikus
Betekints-völgyön át sétálunk vissza.A túra hossza: 16,5 kmA túra idõtartama: 5 óra, hosszabb pihenõk
nélkülSzintkülönbség: 280 m fel, ugyanannyi le.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege:
Könnyû, de viszonylag hosszú gyalogtúra, különösebb emelkedõk nélkül. Többnyire jól jelzett turistautakon,
szekérutakon, ösvényeken. A P+ jelzések sok helyen ritkásan felfestettek, többször vágunk át széles
legelõkön, réteken, jó tájékozódási képesség, friss turistatérkép nagy elõny!Kiindulópont:
Veszprém, az állatkert parkolója a Betekints-völgyben, a viadukt (völgyhíd) alatt. Parkolás ingyenes. A
Zoo-nak van egy felsõ parkolója is, ne oda menjünk, hanem a Villa Medici-nél található alsó parkolóba, a Séd
völgyébe.
Térképkivágat: Bakony, déli rész 1: 40 000 (Cartographia), A túra leírása
A nagy parkolóból az állatkert felé vesszük az irányt, de szinte egybõl jobbra egy lépcsõsorra mutatnak a P
jelzések. A szépen kiépített kõ lépcsõsoron felmegyünk a Gulya-dombra, elérjük az állatkert kerítését, majd
keskeny kis ösvényünk le-föl hullámozva halad a völgy meredek oldalában, közvetlenül az állatkert mögött,
de ezt a jellegzetes szagok is alátámasztják. A kerítés végénél jobbról lépcsõsor jön fel a völgybõl, utunk
pedig rövidesen kiér a Gulya-domb meredek kiszögellésének szélén lévõ tisztásra, melyen az itt állt régi kis
kilátótoronynak már csak az alapjait találjuk. Miután kigyönyörködtük magunkat a Veszprémre nyíló szép
kilátásban, a P jelzésû úton folytassuk túránkat.
A kényelmes, hangulatos, szintet tartó sétaúton fenyvesekkel tarkított parkerdõben bukkanunk ki a
Gulya-domb nyugati szélén lévõ meredély szélére, ahonnan remekül láthatjuk utunk legtávolabbi célpontját,
a Csatár-hegyet. Élesen balra fordul jelzett utunk, két perc múlva elágazáshoz érünk, a P jelzés itt jobbra
lefelé tér el, mi maradunk az egyenes úton, mely innentõl P
http://kirandulastippek.hu/news/article/veszprem-gulya-domb-tekeres-volgy-csatar-hegy

