Kesztölci panoráma körtúra a Kétágú-hegy szirtjeire
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Fehér sziklaszirtek, parádés kilátás, varázslatos, vadvirágos rétek
A Pilis egyik legszebb hegyvonulata, a Kesztölc felett húzódó Kétágú-hegy vakítóan fehér
mészkõszirtekkel koronázott lánca. A bájos fekvésû faluból kiindulva rövid, látványos körtúrát
teszünk a káprázatos panorámájú Öreg-szirt tetejére, majd a meredek, sziklás Postás úton
ereszkedünk vissza a Sziklák alatti dûlõ idilli, vadvirágos rétjein keresztül, az Országos Kéktúra
útvonalán a szõlõtermesztésérõl is híres faluba.A túra hossza: 9,1 kmA túra idõtartama: 3,5 óra
Szintkülönbség: 310 m fel, ugyanannyi le
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont:
Kesztölc, faluközpont, Szabadság tér. Buszmegálló, megközelíthetõtömegközlekedéssel Budapestrõl az
esztergomi vonattal Leányvárig, onnan busszal, menetrend itt. Sajnos közvetlen járat nincs. Gépkocsival
parkolóhelyet a Szabadság téren találunk.A túra jellege:
Közepesen nehéz, változatos, kilátásban gazdag, rövid gyalogtúra jól jelzett turistautakon, ösvényeken. A
kirándulás nehézségét az Öreg-szirtre történõ kaptató, ill. a meredeken lejtõ, sziklás Postás-út adja. A
korláttal nem védett Öreg-szirt sziklaletörésénél óvatosan közlekedjünk, gyerekekre fokozottan figyeljünk!
Útközben vízvételi lehetõség nincs, vigyünk magunkkal kellõ mennyiségû folyadékot, az útvonal jó része
napos, nyáron kellemetlenül meleg lehet.
Térképkivágat: Pilis és a Visegrádi-hegység 1:40 000 (Cartographia),
http://www.cartographia.hu/pilis-es-visegradi-hg-turistaterkep-16.htmlA túra leírása
A Kesztölc központjának számító Szabadság térrõl indulunk a Zöld sáv jelzéseket követve, melyek a
tûzoltóság épülete melletti kis közön hagyják el a fõteret. Kiérve az Iskola utcára, jobbra fordulunk, pár ház
után balra tér le a jelzett ösvény, mely felvisz a Temetõ utcára, ahol ismét jobbra tartunk, de szinte mindjárt
balra fordulunk a római katolikus templomhoz vezetõ utcára. A késõ barokk stílusban épült Szent
Kelemen-templom mögötti temetõkapun át, a szép fekvésû temetõn keresztül vezet a Zöld sáv jelzés. A
temetõben lévõ kutakból feltölthetjük készleteinket. A hátsó kapun érünk ki egy utcára, melyen jobbra
fordulva megyünk el a keresztezõ aszfaltútig. Szemben Szent Orbán népies barokk szobra áll, elõtte balra
kanyarodunk a Szõlészeti útra, mely régi szõlõk, rétek közt vezet, szép kilátást nyújtva a Kétágú-hegy
szirtjeire.
Rövidesen elérjük az Országos Kéktúra útvonalát, jobbra fordulunk el egy dûlõútra, immár a Zöld és a Kék
sáv jelzéseket is követve érjük el a gyönyörûen rendben tartott Pálos Gyógy- és Fûszernövénykert katonás
rendben sorakozó ültetvényét, ahol pihenõpadokon szusszanhatunk és élvezhetjük a Kétágú-hegyre nyíló
csodás panorámát. Induljunk tovább a Kék és a Zöld jelzésû úton a hegy felé, a rét után keskeny ösvényünk
befúrja magát a fák közé, de pár lépés után ismét kiérünk a pompás kilátást nyújtó rétekre.
Keresztezõdéshez érünk, az Országos Kéktúra útvonala jobbra kanyarodik, onnan fogunk majd visszajönni,
mi azonban most egyenesen a Zöld sáv jelzésû ösvényen gyalogolunk tovább a Kétágú-hegy irányába.
A valóban két részbõl álló hegy bal oldali, nyugati, kissé alacsonyabb tömbje a Fehér-szirt, míg a keleti,
jobbra fekvõ, hosszan elnyúló vonulat az Öreg-szirt nevet viseli. A két csúcs közti nyeregtõl kissé jobbra esõ
sziklacsoportot célozzuk be, közepes emelkedõvel mászunk fel egy elágazásig, ahol élesen jobbra felfelé
kanyarodik a Zöld sáv jelû út, egyenesen a Zöld
http://kirandulastippek.hu/news/article/kesztolci-panorama-kortura-a-ketagu-hegy-szirtjeire

