Tihanyi-félsziget, rövid körtúra a gejzírkúpokhoz
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Családi barangolás a tihanyi gejzírmezõn
A Tihanyi-félsziget páratlan látnivalóit, egyedülálló földtani értékeit, a gejzírkúpokat fedezzük fel ezen
a rövid, könnyû, családi kirándulásnak is ideális körtúrán. A hangulatos Belsõ-tó partján fekvõ
Levendula-háztól kapaszkodunk fel a pazar panorámát nyújtó Aranyházhoz, a legnagyobb sziklához,
majd a Lóczy Lajos-tanösvényen sorra vesszük a legjellegzetesebb geológiai alakzatokat, végül az
árnyas Cser-, majd Kerek-hegyen át megyünk fel a káprázatos kilátást nyújtó Akasztó-dombra,
ahonnan már csak pár lépés a Belsõ-tó.A túra hossza: 6 kmA túra idõtartama: 2,5 óra (kényelmes
tempóban)Szintkülönbség: 190 m fel, ugyananyi le
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege: Egyszerû, kevés szintkülönbségû gyalogtúra kitûnõen
jelzett turistautakon, ösvényeken. Útközben vízvételi lehetõség nincs, elegendõ folyadékot vigyünk
magunkkal.Kiindulópont: Levendula-ház Látogatóközpont, Tihany, Major u. 67., a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park bemutatóhelye. Parkolás ingyenes a ház környékén.
Térképkivágat: Balaton 1:40 000 (Cartographia)A túra leírása
Túránk elõtt vagy után érdemes meglátogatnunk a Nemzeti Park bemutatóhelyét, a Levendula-házat, mely
2011-ben elnyerte az év ökoturisztikai látogatóközpontja címet is. Az interaktív kiállításon
megismerkedhetünk a Tihanyi-félsziget kialakulásának történetével és a hagyományos
levendulatermesztéssel. Kisfilmeket is nézhetünk Tihanyról és a Balaton-felvidékrõl, az épületben
ajándékbolt és büfé is van rengeteg megvásárolható levendula termékkel. http://www.levendulahaz.eu/
A Belsõ-tó partján épült ház mellett kis tanösvényen, fapallókon nézhetünk be a parti nádasba, kis kilátó és
labirintus köti le hosszú percekre fiatalabb túratársainkat. A fotogén gémeskút mellõl indulunk a Belsõ-tó
partján, balra egy füves focipálya mellett megyünk el, jobbra remek kilátás nyílik a dombon terpeszkedõ
tihanyi házakra és az apátságra. Elérünk a szürkemarhagulya legelõjét õrzõ kerítés széléhez, ahol balra
derékszögben elfordulunk, végigmegyünk a pálya mögött, a kerítés mentén, majd kiérünk egy szekérútra,
melyen jobbra fordulunk. Itt már látjuk a S+ jelzéseket, melyek jó darabig elkísérnek majd bennünket.
2-3 perc séta után figyeljünk, mert egy, az Aranyházat jelzõ fa útjelzõnél balra mutatnak a jelzések be az
erdõbe. Itt a tanösvény Gejzírmezõ tájékoztató tábláját is tanulmányozhatjuk. Az árnyas erdõben enyhe
kapaszkodón, néhol lépcsõkön emelkedünk egyre feljebb a Hármas-hegyen. Hamarosan jobbra letérõ
kínálkozik a fantasztikus körpanorámájú Hármashegyi-kúpra. Felejthetetlen kilátást élvezhetünk a
Belsõ-tóra, az apátságra, a félsziget nyugati oldalán sorakozó hegyvonulatra, de még a Balaton tükre is
megcsillan.
Visszamegyünk a lépcsõn a jelzett ösvényre, majd pár lépéssel kibukkanunk a jobbra tornyosuló, impozáns
Aranyház gejzírkúpnál, a félsziget legismertebb sziklaalakzatánál. Fel lehet mászni a tetejére, a kilátás
magával ragadó. Az itt szép számmal található gejzírkúpok ún. utóvulkáni formák, kova- és mészkõtartalmú
forróvizes iszap feltörésébõl származó geológiai alakzatok. A sziklákon óvatosan közlekedjünk, korlát nincs!
Visszatérve a jelzett ösvényre elágazáshoz érünk, balra fordulunk a Z
http://kirandulastippek.hu/news/article/tihanyi-felsziget-rovid-kortura-a-gejzirkupokhoz

