
Sunset eTrail itiner 

Indulj el a parkoló irányába balra tartva. Kövesd a piros pötty jelzést!   Az úton átkelve szemben 

a két kocka emeletes ház előtt haladj, majd jobbra tartva menj fel a térköves járdán. Menj el a 

rendelő intézet előtt! 

Menj át az úton, majd egyenesen menj tovább!  Kis hídon átkelve haladj tovább egyenesen! 

A járda végén fordulj jobbra. Emelkedő után ez első utcán fordulj balra! Innen a sárga jelzést 

kövesd! A házakat elhagyva, a távvezeték után, az erdő kezdeténél fordulj jobbra! Pár száz méter 

után kövesd az ösvényt balra, majd tarts balra!  

Az emelkedőn már látod az első ellenőrző pontot.  

Kiérsz a Majki kastélyhoz. Jobbra haladj tovább, majd az erdő széléhez érve balra tarts a 

Bányamúzeum (tábla) irányába! 

Pár száz méter után az út egyenesen kis keskeny ösvényen folytatódik. Kövesd az ösvényt, majd az 

újra kiszélesedett úton kiérsz az aszfaltra. Balra menj tovább egészen a csákvári útig. Vigyázz, 

forgalmas út!!  Kissé jobbra tartva menj át, majd szemben az erdei úton folytasd tovább utad 

(kerítés). Az emelkedő tetején jobbra kövesd a sárga jelet. Innen 2 km-en át csak egyenesen fuss! 

Az út végén fordulj balra, majd a domb tetején jobbra kövesd a sárga jelzést. Az erdőből kiérve 

egyenesen, majd balra tartva haladj! Bal oldalt fenyves, jobb oldalt tar vágás. Balra tartva 

folyamatosan emelkedik az út. Újra beérve az erdőbe húzós  emelkedő. A tetejére érve egyenesen 

kezd el az ereszkedést! Figyelj! A lejtő alján térj át a Kék L jelzésre egyenesen! Kiérsz egy tisztásra, 

balra tartva az aszfalton jobbra menj a behajtani tilos tábla irányába! Kövesd az aszfaltot (jobbra 

tisztás padokkal), majd macskaköves utat felfelé! Felértél a várgesztesi várhoz. A vár túlsó felén 

szemben már látod a második ellenőrző kódot. 

Indulj el vissza lefelé amerről jöttél! Kövesd az aszfaltot! Figyelj, mert nemsokára ismét rátérsz a 

sárga jelzése, ami jobbra letér az aszfaltról. Keskeny ösvényen kanyarog jobbra az aszfalt mellett, 

majd kiérsz egy nagy kereszteződésbe. Jobbra menj tovább a sárga négyzet jelzésen! (tábla is jelzi) 

A mélyút több kilométeren át emelkedik, a dombtetőn murvára vált. Balra vízmű mellett haladsz 

el. Az út egyenesen Vérteskozmára visz. Az aszfaltos széles utcán folytasd az utat! A jobb oldalon 

kék nyomóskút, majd a piros postaláda után kb. 100m-el fordulj balra a kőkerítések között! 

(narancssárga félkör jelzés)  A köves emelkedő után a jobb oldali utat válaszd, majd egyenesen 

fuss át a réten. A rét túloldalán szemben látni a harmadik ellenőrző pontot. 

Jobbra lefelé folytasd utad addig, míg ki nem érsz az aszfaltra. Balra idulj el a zöld jelzésen! 

600m múlva a kereszteződésnél menj balra az aszfaltos úton a sárga jelzésen! 

Hosszan (1,3 km) aszfalton haladj! Figyelj, mert a sárga jelzés balra letér az aszfaltról, majd 400m 

múlva élesen jobbra fordul! Keskeny ösvényen nehezen járható úton bedölt fák között haladsz 

tovább! A domb tetejére érve egyenesen folytasd. Kis „hullámvasút” után lefelé haladsz. A lejtő 

alján, kiérve egy nagyobb tisztásra, jobb oldalon találod a negyedik ellenőrző pontot. 

Jobbra a kék + jezésen haladj tovább. A trail legkeményebb emelkedője jön. A domb tetejére érve 

kövesd a jelzést egyenesen addig, míg kiérsz egy aszfaltos útra. Ott menj tovább egyenesen a zöld 

+ jelzésen kb. 300 métert Új Osztásig. (tábla) Balra a zöld jelzésen folytasd az utat! Emelkedő, majd 

hosszú lejtő után kiérsz egy széles dózer útra. Balra menj, majd 100 méterre jobbra térj le és 



kövesd a zöld jelzést addig, (kb.800m) míg be nem csatlakozik a kék+ jelzés (tábla). (Balra lefelé 50 

m Szép Ilonka forrás (kitérő)) 

Jobbra a kék+ jelzést kövesd  felfelé keskeny sziklás ösvényen. A tetőre felérve Figyelj! Balra tarts 

majd egy jobbos éles kanyar után balra kövesd a kék+ jelzést. A tisztáshoz érve jobbra, majd 

nemsokára balra tarts! Egy hasonló tisztásnál jobbra, majd balra egy sűrű fenyves mellett haladsz 

felfelé. A domb tetején egyenesen menj, majd ahogy beérsz a házakhoz, balra kövesd az utat! A 

házakat elhagyva a kereszteződésnél balra menj! Széles úton haladsz. Nemsokára egy nagy 

aszfaltos kereszteződéshez érsz. Bal oldalon az információs tábla mellett találod az ötödik 

ellenőrző pontot.  

Egyenesen a hosszú aszfaltos úton fuss tovább a kék jelzést követve! Az egyenes végén balra tartva 

kövesd a jól követhető kék jelzést! Az emelkedő tetején balra folytasd utad. A lejtő után a 

kereszteződésnél egyenesen, majd a következő kereszteződésnél jobbra fordulj! Hosszan 

ereszkedik, majd balra letérve érsz a Vitány-várhoz. A kék jelzést kövesd lefelé! Kiérve egy széles 

útra, balra fuss, majd nemsokára jobbra felfelé kövesd a kék ösvényt. Elhaladsz a Rockenbauer Pál 

emlékfa előtt. Felérve a tetőre, jobbra folytasd az utat! Egyenes, majd egy lejtő végén kiérsz egy 

aszfaltos útra. Balra, majd mindjárt jobbra fuss lefelé! Szarvas kút (pihenő) után egy széles völgybe 

érsz, ahol balra kövesd az ösvényt! Kiérsz egy nagy kereszteződésbe, ahol jobbra térj át a piros 

jelzésre! 200m múlva jobbra kövesd a piros jelzést! Keskeny ösvényen emelkedőn, majd egyenesen 

haladsz. Figyelj, mert nemsokára a piros jelzés jobbra fordul, lefelé. Haladj a jól követhető lejtős 

piros jelzésen addig, míg ki nem érsz egy aszfaltos útra. Itt fordulj élesen jobbra, majd egyenesen 

kövesd a piros háromszög jelzést egészen a Nagy Somló kilátóig. Itt találod a balra a kilátó mögött 

a hatodik ellenőrző pontot. 

Ugyan azon az úton fuss vissza, amelyiken felmentél (piros háromszög). Az aszfalthoz érve a piros 

jelzésen egyenesen az aszfalton lefelé fuss! Elfutsz a temető előtt. Az utca végén enyhén balra 

tartva a narancssárga félkör jelzés felé szűk utcában lefelé tarts! Kiérsz a buszfordulóba, ahol 

rátérsz a piros jelzésre. Balra, majd a híd után jobbra, füves ösvényen kövesd a jelzést. Átugorva 

egy kis patakon felfelé kövesd az ösvényt! Kiérsz egy aszfaltos útra, ahol enyhén balra átkelve 

szembe folytasd az utad! Szántóföldön keresztül egyenesen haladj! Az egyenes végén jobbra tartva 

kövesd a piros jelzést addig, míg újra kiérsz egy aszfaltos útra. Jobbra, majd balra fodulva elhaladsz 

a Majki tó mellett. A tó után enyhén jobbra tartva az aszfalton érsz Oroszlányba. Az utca végén 

fordulj jobbra. A kertes házakhoz érve (bal oldalt) kövesd a piros pötty  jelzést egészen a célig! 

Ez már ismerős szakasz az út elejéről. 

 

Gratulálunk a teljesítéshez! 

 

 

 


