Csóri horgok, a Keleti-Bakony szépséges száraz szurdokvölgyei,
szavannás fennsíkjai
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Szenes-horog, Száraz-horog, a Bakony természeti csodái
A Keleti-Bakony kevéssé ismert, de rendkívül látványos vidéke a Székesfehérvár és Várpalota közti
Csór község feletti, dolomitsziklás domboldalak, árvalányhajas fennsíkok és az azokat tagoló száraz
szurdokvölgyek alkotta tájegység. Jól jelzett turistautak kanyarognak az itt horgoknak nevezett
völgyek alján, peremén, a szavannákat idézõ füves fennsíkokon. A faluból kiindulva rövid, változatos,
kilátásban gazdag körtúrán fedezzük fel a Bakony délkeleti nyúlványának legszebb pontjait.A túra
hossza: 11,4 kmA túra idõtartama: 4 óraSzintkülönbség: 220 m fel, ugyanannyi le
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont:
Csór, Fõ utca, a hajdani Csuka Csárda épülete. Buszmegálló. Parkolni a Fõ utca mentén lehet vagy az
onnan északra tartó, ugyancsak Fõ utca nevû kis mellékutcában. Csór a 8-as fõút mellett fekvõ,
Székesfehérvártól az elsõ falu. A 8-as útról táblával jelzett bekötõút vezet a településre.A túra jellege:
Könnyû kirándulás jól jelzett turistautakon, ösvényeken. A Szenes-horog peremén óvatosan közlekedjünk, a
horgokból ki, oda levezetõ utak meredek, de rövid kaptatók. A fennsíkokon jó tájékozódási képesség
szükséges, fák hiányában ritkásak a jelzések.A túra leírása
Az egykori Csuka Csárda épülete elõl indulunk az innen északra futó Z jelzésû utcácskán, a Fõ utcán. Pár
perc alatt kiérünk a jobb oldalt magasló Kilátó-hegy alá. Kocsival itt is tudunk parkolni. A fehér
dolomitsziklákkal pettyezett, kopár domb tetején némileg meglepõen, egy pirosra festett japán kapu áll. Z
jelzésû ösvényünk a ritkásan álló cserjék és a sziklák közt vezet fel a kapuhoz, ahonnan remek panoráma
nyílik a falura, a környezõ dombokra.
A kaputól irányt tartva megyünk tovább a füves fennsíkon, a fenyõfák közt, áthaladunk egy magasfeszültségû
vezeték alatt, bebújunk a fenyvesbe, majd pár perc múlva egy újabb távvezeték alatt megyünk el. A ritkás
erdõben kissé balra forduló utunk leér egy útkeresztezõdéshez. A Z jelzések a jobb oldali Y alakú elágazás
bal oldali ágán vezetnek tovább, majd a másik ágon fogunk visszajönni. Pár méter után jobbról csatlakozik
hozzánk a P jelzés is.
Kényelmes, széles, köves szekérutunk szintet tartva vág át a tágas, füves, alacsony fenyõkkel ritkásan
benõtt fennsíkon. Mielõtt beérnénk az erdõ fái közé, a Z jelzésû útra kanyarodunk, mely balra tér le a P
jelzésû útról. Bájos tisztásokkal tarkított, hangulatos fenyõligetek közt kanyarog jól jelzett turistautunk. Tíz
perc sétával érünk ki a Szenes-horog szurdokvölgyének déli peremére, ahonnan csodás kilátás nyílik a
karsztbokorerdõvel sûrûn benõtt völgyre és a sziklás domboldalra.
A Z jelzésû ösvény innen élesen jobbra fordulva fut végig a Szenes-horog felsõ szélén, végig pompás
kilátást nyújtva a szurdokvölgyre. Néhány helyen Z
http://kirandulastippek.hu/news/article/csori-horgok-a-keleti-bakony-szepseges-szaraz-szurdokvolgyei-szavan
nas-fennsikjai

