Térképek az Andalgótól indulva
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Kőszegi vár

Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból balra kell elindulnunk, ha
a várhoz készülünk.Érdemes gyalog menni, hogy ne kelljen
parkolóhelyet keresgélni.Haladj a főtér felé, menj át a Hősök kapuja
alatt, majd tovább egyenesen és 1 perc múlva a várnál vagy.
Írott-kő
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Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból balra kell elindulnunk, ha
az Írott-kőre készülünk. Javasolt autóval megtenni a távot (vagy busszal
Velemig), mivel gyalogosan túl sokáig tartana. Autónkkal balra
kifordulva a parkolóból, kövessük az utat a Szabóhegy felé. Ne térjünk le
az útról, hagyjuk el a Kőszeg vége táblát. Hamarosan két buszmegállót
látunk, az út két oldalán, ezt követően kell majd jobbra kanyarodnunk, a
Szabóhegy irányába. Itt érünk rá a Panoráma útra.
Haladjunk felfele, ne térjünk le az útról. Egy nagy zöld színű épületet
fogunk látni (jobbról), először lentről, majd tovább haladva (megkerülve)
oldalról is látni fogjuk. Haladjunk tovább az úton, ne térjünk le róla. Lesz
egy balra út (Tölgyes út), nem ide megyünk, menjünk tovább. A
következő balra kanyarodási lehetőségnél kell letérni eddigi utunkról. A
kanyarnál található egy piros sífelvonó, mellette parkoló és az út másik
oldalán még egy turistaház is. Itt kell balra kanyarodni. (egyirányú út) Ez
az út vezet minket 6km-en keresztül, ahol egy kereszteződéshez érünk.
Balra Velembe juthatunk el, nekünk viszont jobbra kell menni, hiszen
arra lesz az Írott-kő. Most már csak annyi a dolgunk, hogy haladjunk
tovább ezen az úton, ugyanis ez vezet el a Hörmann-forrás melletti
parkolóhoz, itt kell letennünk az autót, mivel behajtási tilalom van a
további szakaszokon, illetve sorompó is zárja az utat.
Tegyük le az autót, és induljunk tovább gyalogosan az aszfaltozott úton.
A sorompó után kb. 50 méterre, baloldalon lesz egy földút (szemben van
vele egy tábla), azon az úton kell tovább mennünk. Ne térj le róla,
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egyenesen felvisz.
Hazafele Velemen át vezet az út (az egyirányú út miatt), majd
Kőszegszerdahely és újra Kőszeg. Ahogy beérsz Kőszegre, a Forrás bolt
mellett kell jobbra kanyarodni, majd az út végén balra, innentől már
ismerős lesz az út. :) Közelben: vadászles, Hörmann forrás, hörmann
laktanya, Kendig, Szent Vid
Óház

Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból balra kell elindulnunk, ha
az Óházhoz készülünk. Javasolt autóval megtenni a távot, ha csak nem
vagyunk gyakorlott kirándulók. Autónkkal balra kifordulva a parkolóból,
kövessük az utat a Szabóhegy felé. Ne térjünk le az útról, hagyjuk el a
Kőszeg vége táblát. Hamarosan két buszmegállót látunk, az út két
oldalán, ezt követően kell majd jobbra kanyarodnunk, a Szabóhegy
irányába. Itt érünk rá a Panoráma útra.
Haladjunk felfele, ne térjünk le az útról. Egy nagy zöld színű épületet
fogunk látni (jobbról), először lentről, majd tovább haladva (megkerülve)
oldalról is látni fogjuk. Haladjunk tovább az úton, ne térjünk le róla. Lesz
egy balra út (Tölgyes út), nem ide megyünk, menjünk tovább. A
következő balra kanyarodási lehetőségnél sem térünk le az útról. Innen
már csak nagyjából 1 perc kocsival a Kincs Pihenő. Itt kell letennünk az
autónkat.
Ha az érkezés irányából nézed a parkolót, a balra vezető úton kell tovább
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menned. Innen 2 km után megpillantasz majd egy turistatáblát, emellett
kell felfelé indulnod a földúton. Innen már csak pár perc a kilátó.
Közelben: Szálasi bunker, Hétforrás, Pintér-tető
Hétforrás

Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból balra kell elindulnunk, ha
a Hétforráshoz készülünk. Javasolt autóval megtenni a távot, ha csak
nem vagyunk gyakorlott kirándulók. Autónkkal balra kifordulva a
parkolóból, kövessük az utat a Szabóhegy felé. Ne térjünk le az útról,
hagyjuk el a Kőszeg vége táblát. Hamarosan két buszmegállót látunk, az
út két oldalán, ezt követően kell majd jobbra kanyarodnunk, a Szabóhegy
irányába. Itt érünk rá a Panoráma útra.
Haladjunk felfele, ne térjünk le az útról. Egy nagy zöld színű épületet
fogunk látni (jobbról), először lentről, majd tovább haladva (megkerülve)
oldalról is látni fogjuk. Haladjunk tovább az úton, ne térjünk le róla. Lesz
egy balra út (Tölgyes út), nem ide megyünk, menjünk tovább. A
következő balra kanyarodási lehetőségnél sem térünk le az útról. Innen
már csak nagyjából 1 perc kocsival a Kincs Pihenő. Itt kell letennünk az
autónkat.
Ha az érkezés irányából nézed a parkolót, tudsz egyenesen tovább menni,
illetve balra is visz út. Neked az előbbit kell választanod, tehát a veled
szemben lévő úton kell elindulnod. Ezen az úton kell megtenned 2,5 kmt. Lesz majd egy éles kanyar, ebben a kanyarban lesz egy jobbra, lefele
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vezető földút. Indulj el lefele, pár perc és ott vagy a forrásnál.
Közelben: Hétforrás laktanya, Óház kilátó, Pintér-tető, Szálasi bunker
Csónakázó-tó

Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból jobbra kell elindulnunk,
ha a tóhoz készülünk. (A táv megtehető gyalog is kb 30 perc séta, viszont
most az autós megközelítéséről fogok részletesebben írni. Gyalog tudsz
rövidíteni a főtéren keresztül.) Hamarosan látni fogsz egy parkot, menj el
mellette, majd utána kell élesen balra kanyarodnod. Maradj ezen az úton,
1-2 perc és egy egyirányúvá fog válni. Menj tovább (hamarosan újra
kétirányú). Látni fogsz egy templomot, itt tarts jobbra. Hamarosan
átmész egy hídon, balra lesz egy buszmegálló, itt kell bekanyarodnod. Ez
az út visz el a Csónakázó-tóhoz.
Hazafele vissza a hídon a város felé. Hamarosan újra egyirányúvá válik
az út, azon mész tovább. Szembe kerül veled a várparkoló (kereszteződés
is van ott), de te maradsz az utadon ami jobbra fog kanyarodni. Menj
rajta tovább, ne kanyarodj le róla. Újra egyirányúvá fog válni a szakasz.
Az út végén a kereszteződésnél balra fordulsz ki, majd az első
lehetőségnél jobbra mész és ezzel vissza is értél a vendégház előtti
parkolóba.
Közelben: Koronaőrző, Kálvária, Trianoni kereszt
Kendig-hegy
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Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból balra kell elindulnunk, ha
a Kendigre készülünk. Javasolt autóval megtenni a távot (vagy busszal
Velemig), mivel gyalogosan túl sokáig tartana. Autónkkal balra
kifordulva a parkolóból, kövessük az utat a Szabóhegy felé. Ne térjünk le
az útról, hagyjuk el a Kőszeg vége táblát. Hamarosan két buszmegállót
látunk, az út két oldalán, ezt követően kell majd jobbra kanyarodnunk, a
Szabóhegy irányába. Itt érünk rá a Panoráma útra.
Haladjunk felfele, ne térjünk le az útról. Egy nagy zöld színű épületet
fogunk látni (jobbró), először lentről, majd tovább haladva (megkerülve)
oldalról is látni fogjuk. Haladjunk tovább az úton, ne térjünk le róla. Lesz
egy balra út (Tölgyesi út), nem ide megyünk, menjünk tovább. A
következő balra kanyarodási lehetőségnél kell letérni eddigi utunkról. A
kanyarnál található egy piros sífelvonó, mellette parkoló és az út másik
oldalán még egy turistaház is. Itt kell balra kanyarodni. (egyirányú út) Ez
az út vezet minket 6km-en keresztül, ahol egy kereszteződéshez érünk.
Balra Velembe juthatunk el, nekünk viszont jobbra kell menni, hiszen
arra lesz az Írott-kő. Most már csak annyi a dolgunk, hogy haladjunk
tovább ezen az úton, ugyanis ez vezet el a Hörmann-forrás melletti
parkolóhoz, itt kell letennünk az autót, mivel behajtási tilalom van a
további szakaszokon.
Az érkezésünk irányából nézve, jobb kéz felé folytatjuk utunkat, egy
földúton. Nagyjából 5 perc séta elérni a Kendig csúcsot.
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A videóban bemutatott aknát, ezen úton továbbhaladva találod meg.
Hamarosan látni fogsz egy épületet, ami előtt egy komolyabb emelkedő
található. Még az emelkedő előtt lesz egy "kereszteződés", neked balra
kell tovább haladnod, amíg nem érsz rá egy másik útra. Ismét balra és
hamarosan megpillantasz egy vadászlest. Nagyjából vele szemben, az út
másik oldalán találod az aknát. Legyél figyelmes, nehogy ne legyen
visszazárva, illetve ha kinyitod, mindenképp zárd is vissza. Az aknába
levezető létrát még véletlenül se próbáld ki.
Hazafele Velemen át vezet az út (az egyirányú út miatt), majd
Kőszegszerdahely és újra Kőszeg. Ahogy beérsz Kőszegre, a Forrás bolt
mellett kell jobbra kanyarodni, majd az út végén balra, innentől már
ismerős lesz az út. :)
Közelben: Hörmann forrás, Hörmann laktanya, Írott-kő
Kálvária

Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból jobbra kell elindulnunk,
ha a Kálváriára készülünk. (A táv megtehető gyalog is kb 45 perc séta,
viszont most az autós megközelítéséről fogok részletesebben írni. Gyalog
tudsz rövidíteni a főtéren keresztül.) Hamarosan látni fogsz egy parkot,
menj el mellette, majd utána kell élesen balra kanyarodnod. Maradj ezen
az úton, 1-2 perc és egy egyirányúvá fog válni. Menj tovább (hamarosan
újra kétirányú). Látni fogsz egy templomot, itt kell lekanyarodnod az
eddigi útról balra. Haladj tovább hamarosan találsz egy parkolót, tedd le
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ott az autót. Menj tovább felfele gyalog, szinte azonnal odaérsz a
Koronaőrző bunkerhez. Haladj el mellett, nem sokára odaérsz egy
stációhoz. Itt kell elindulnod felfele, kb. 15 perc séta az út.
Hazafele kijössz a templom mellett és egyenesen mész vissza a város
felé. Hamarosan újra egyirányúvá válik az út, azon mész tovább. Szembe
kerül veled a várparkoló (kereszteződés is van ott), de te maradsz az
utadon ami jobbra fog kanyarodni. Menj rajta tovább, ne kanyarodj le
róla. Újra egyirányúvá fog válni a szakasz. Az út végén a
kereszteződésnél balra fordulsz ki, majd az első lehetőségnél jobbra mész
és ezzel vissza is értél a vendégház előtti parkolóba.
Közelben: Csónakázó-tó, Koronaőrző, Trianoni kereszt
Laktanya a Hétforrás mellett

Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból balra kell elindulnunk, ha
a laktanyához készülünk. Javasolt autóval megtenni a távot, ha csak nem
vagyunk gyakorlott kirándulók. Autónkkal balra kifordulva a parkolóból,
kövessük az utat a Szabóhegy felé. Ne térjünk le az útról, hagyjuk el a
Kőszeg vége táblát. Hamarosan két buszmegállót látunk, az út két
oldalán, ezt követően kell majd jobbra kanyarodnunk, a Szabóhegy
irányába. Itt érünk rá a Panoráma útra.
Haladjunk felfele, ne térjünk le az útról. Egy nagy zöld színű épületet
fogunk látni (jobbról), először lentről, majd tovább haladva (megkerülve)
oldalról is látni fogjuk. Haladjunk tovább az úton, ne térjünk le róla. Lesz
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egy balra út (Tölgyes út), nem ide megyünk, menjünk tovább. A
következő balra kanyarodási lehetőségnél sem térünk le az útról. Innen
már csak nagyjából 1 perc kocsival a Kincs Pihenő. Itt kell letennünk az
autónkat.
Ha az érkezés irányából nézed a parkolót, tudsz egyenesen tovább menni,
illetve balra is visz út. Neked az előbbit kell választanod, tehát a veled
szemben lévő úton kell elindulnod. Ezen az úton kell megtenned 2,5 kmt. Lesz majd egy éles kanyar, ebben a kanyarban lesz egy jobbra, lefele
vezető földút. Indulj el lefele, pár perc és ott vagy a laktanyánál.
Közelben: Hétforrás, Szálasi bunker, Pintér-tető, Óház kilátó
Koronaőrző

Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból jobbra kell elindulnunk,
ha az emlékhelyhez készülünk. (A táv megtehető gyalog is kb 30 perc
séta, viszont most az autós megközelítéséről fogok részletesebben írni.
Gyalog tudsz rövidíteni a főtéren keresztül.) Hamarosan látni fogsz egy
parkot, menj el mellette, majd utána kell élesen balra kanyarodnod.
Maradj ezen az úton, 1-2 perc és egy egyirányúvá fog válni. Menj tovább
(hamarosan újra kétirányú). Látni fogsz egy templomot, itt kell
lekanyarodnod az eddigi útról balra. Haladj tovább hamarosan találsz egy
parkolót, onnan már látszik az emlékhely is.
Hazafele kijössz a templom mellett és egyenesen mész vissza a város
felé. Hamarosan újra egyirányúvá válik az út, azon mész tovább. Szembe
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kerül veled a várparkoló (kereszteződés is van ott), de te maradsz az
utadon ami jobbra fog kanyarodni. Menj rajta tovább, ne kanyarodj le
róla. Újra egyirányúvá fog válni a szakasz. Az út végén a
kereszteződésnél balra fordulsz ki, majd az első lehetőségnél jobbra mész
és ezzel vissza is értél a vendégház előtti parkolóba.
Abért-tó

Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból jobbra kell elindulnunk,
ha a tóhoz készülünk. Javasolt autóval megtenni a távot, ha csak nem
vagyunk gyakorlott kirándulók. Autónkkal jobbra kifordulva a
parkolóból, kövessük a főutat a városból ki, Szombathely felé. A
körforgalomnál (Tesco, Penny) a negyediken kell kimenni, át a hídon. A
kereszteződésnél jobbra kanyarodva, nagyjából 2 perc múlva érsz a
tóhoz. A buszmegálló mellett kell lekanyarodnod a főútról.
Öreg gesztenye
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Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból balra kell elindulnunk, ha
a gesztenyefához készülünk. (A táv megtehető gyalog is kb 35 perc séta.)
A második jobbra kanyarodási lehetőségnél kell lefordulnod az útról
(egyirányú út lesz). Haladj felfele, az út balra fog kanyarodni (itt van
lehetőség balra és jobbra is menni, te jobbra tarts!). A következő
kereszteződésnél viszont fordulj balra. Haladj felfele, elmész a gimi előtt,
majd utána kell jobbra kanyarodnod. Ha ezen az úton maradsz
tulajdonképpen eljutsz a fáig, viszont érdemesebb letenni az autót amint
felérsz a meredek részen, még az út balra kanyarodása előtt.
Visszafele az út a gimi mellett visz lefele, a kereszteződésnél menj
jobbra. Hamarosan egyirányúvá fog válni a szakasz. Az út végén a
kereszteződésnél balra fordulsz ki, majd az első lehetőségnél jobbra mész
és ezzel vissza is értél a vendégház előtti parkolóba.
Közelben: Szulejmán kilátó
Hörmann laktanya
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Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból balra kell elindulnunk, ha
a laktanyához készülünk. Javasolt autóval megtenni a távot (vagy busszal
Velemig), mivel gyalogosan túl sokáig tartana. Autónkkal balra
kifordulva a parkolóból, kövessük az utat a Szabóhegy felé. Ne térjünk le
az útról, hagyjuk el a Kőszeg vége táblát. Hamarosan két buszmegállót
látunk, az út két oldalán, ezt követően kell majd jobbra kanyarodnunk, a
Szabóhegy irányába. Itt érünk rá a Panoráma útra.
Haladjunk felfele, ne térjünk le az útról. Egy nagy zöld színű épületet
fogunk látni (jobbró), először lentről, majd tovább haladva (megkerülve)
oldalról is látni fogjuk. Haladjunk tovább az úton, ne térjünk le róla. Lesz
egy balra út (Tölgyes út), nem ide megyünk, menjünk tovább. A
következő balra kanyarodási lehetőségnél kell letérni eddigi utunkról. A
kanyarnál található egy piros sífelvonó, mellette parkoló és az út másik
oldalán még egy turistaház is. Itt kell balra kanyarodni. (egyirányú út) Ez
az út vezet minket 6km-en keresztül, ahol egy kereszteződéshez érünk.
Balra Velembe juthatunk el, nekünk viszont jobbra kell menni. Most már
csak annyi a dolgunk, hogy haladjunk tovább ezen az úton, ugyanis ez
vezet el a Hörmann-forrás melletti parkolóhoz, itt kell letennünk az autót,
mivel behajtási tilalom van a további szakaszokon, illetve sorompó is
zárja az utat.
Tegyük le az autót, és induljunk tovább gyalogosan az aszfaltozott úton.
Ezen az úton maradva kb. 200 méter séta után jobboldalon meglátod az
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épületet.
Hazafele Velemen át vezet az út (az egyirányú út miatt), majd
Kőszegszerdahely és újra Kőszeg. Ahogy beérsz Kőszegre, a Forrás bolt
mellett kell jobbra kanyarodni, majd az út végén balra, innentől már
ismerős lesz az út. :)
Közelben: Hörmann forrás, Kendig, Írott-kő
Trianoni kereszt

Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból jobbra kell elindulnunk,
ha az emlékhelyhez készülünk. (A táv megtehető gyalog is kb 45 perc
séta, viszont most az autós megközelítéséről fogok részletesebben írni.
Gyalog tudsz rövidíteni a főtéren keresztül.) Hamarosan látni fogsz egy
parkot, menj el mellette, majd utána kell élesen balra kanyarodnod.
Maradj ezen az úton, 1-2 perc és egy egyirányúvá fog válni. Menj tovább
(hamarosan újra kétirányú). Látni fogsz egy templomot, itt kell
lekanyarodnod az eddigi útról balra. Haladj tovább hamarosan találsz egy
parkolót, tedd le ott az autót. Menj tovább felfele gyalog, szinte azonnal
odaérsz a Koronaőrző bunkerhez. Haladj el mellett, nem sokára odaérsz
egy stációhoz. Itt kell elindulnod felfele. 15 perc séta múlva
megpillantod a Kálvária templomot. Balról haladj el mellette, nem sokára
lesz egy "kereszteződés". Haladj tovább egyenesen a kitaposott
ösvényen. 1 perc és ott vagy a keresztnél.
Hazafele kijössz a templom mellett és egyenesen mész vissza a város
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felé. Hamarosan újra egyirányúvá válik az út, azon mész tovább. Szembe
kerül veled a várparkoló (kereszteződés is van ott), de te maradsz az
utadon ami jobbra fog kanyarodni. Menj rajta tovább, ne kanyarodj le
róla. Újra egyirányúvá fog válni a szakasz. Az út végén a
kereszteződésnél balra fordulsz ki, majd az első lehetőségnél jobbra mész
és ezzel vissza is értél a vendégház előtti parkolóba.
Közelben: Kálvária, Koronaőrző, Csónakázó-tó
Vadászles az Írott-kő mellett

Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból balra kell elindulnunk, ha
a vadászleshez készülünk. Javasolt autóval megtenni a távot (vagy
busszal Velemig), mivel gyalogosan túl sokáig tartana. Autónkkal balra
kifordulva a parkolóból, kövessük az utat a Szabóhegy felé. Ne térjünk le
az útról, hagyjuk el a Kőszeg vége táblát. Hamarosan két buszmegállót
látunk, az út két oldalán, ezt követően kell majd jobbra kanyarodnunk, a
Szabóhegy irányába. Itt érünk rá a Panoráma útra.
Haladjunk felfele, ne térjünk le az útról. Egy nagy zöld színű épületet
fogunk látni (jobbról), először lentről, majd tovább haladva (megkerülve)
oldalról is látni fogjuk. Haladjunk tovább az úton, ne térjünk le róla. Lesz
egy balra út (Tölgyes út), nem ide megyünk, menjünk tovább. A
következő balra kanyarodási lehetőségnél kell letérni eddigi utunkról. A
kanyarnál található egy piros sífelvonó, mellette parkoló és az út másik
oldalán még egy turistaház is. Itt kell balra kanyarodni. (egyirányú út) Ez
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az út vezet minket 6km-en keresztül, ahol egy kereszteződéshez érünk.
Balra Velembe juthatunk el, nekünk viszont jobbra kell menni, hiszen
arra lesz az Írott-kő. Most már csak annyi a dolgunk, hogy haladjunk
tovább ezen az úton, ugyanis ez vezet el a Hörmann-forrás melletti
parkolóhoz, itt kell letennünk az autót, mivel behajtási tilalom van a
további szakaszokon, illetve sorompó is zárja az utat.
Tegyük le az autót, és induljunk tovább gyalogosan az aszfaltozott úton.
A sorompó után kb. 50 méterre, baloldalon lesz egy földút (szemben van
vele egy tábla), azon az úton kell tovább mennünk. Ne térj le róla,
egyenesen felvisz az Írott-kőre. Innen kell, majd egy kis ösvényen (a
természetvédelmi övezet tábla mellett), elindulnod abba az irányba,
amerre a kilátó néz. Néhány méter után meg kell pillantanod egy földutat,
azon kell majd tovább menni. Nagyjából 100 méterre lesz egy út balra
(ha jól emlékszem ez a második lehetőség balra menni). Indulj el ezen is
1-2 percen belül már látszódni fog a les.
Hazafele Velemen át vezet az út (az egyirányú út miatt), majd
Kőszegszerdahely és újra Kőszeg. Ahogy beérsz Kőszegre, a Forrás bolt
mellett kell jobbra kanyarodni, majd az út végén balra, innentől már
ismerős lesz az út. :)
Közelben: Írott-kő
Erdei tornapálya
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Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból balra kell elindulnunk, ha
a tornapályához készülünk. Javasolt autóval megtenni a távot. Autónkkal
balra kifordulva a parkolóból, kövessük az utat a Szabóhegy felé. Ne
térjünk le az útról, hagyjuk el a Kőszeg vége táblát. Hamarosan két
buszmegállót látunk, az út két oldalán, ezt követően kell majd jobbra
kanyarodnunk, a Szabóhegy irányába. Itt érünk rá a Panoráma útra.
Haladjunk felfele, ne térjünk le az útról. Egy nagy zöld színű épületet
fogunk látni (jobbró), először lentről, majd tovább haladva (megkerülve)
oldalról is látni fogjuk. Haladjunk tovább az úton, ne térjünk le róla. Lesz
egy balra út (Tölgyes út), nem ide megyünk, menjünk tovább. A
következő balra kanyarodási lehetőségnél található egy piros sífelvonó,
mellette parkoló. Itt tegyük le az autónkat. Kicsit visszább, még a kanyar
előtt kb 20 méterrel található egy kis lépcső, onnan indul a pálya.
Szálasi bunker

Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból balra kell elindulnunk, ha
a bunkerhez készülünk. Javasolt autóval megtenni a távot, ha csak nem
vagyunk gyakorlott kirándulók. Autónkkal balra kifordulva a parkolóból,
kövessük az utat a Szabóhegy felé. Ne térjünk le az útról, hagyjuk el a
Kőszeg vége táblát. Hamarosan két buszmegállót látunk, az út két
oldalán, ezt követően kell majd jobbra kanyarodnunk, a Szabóhegy
irányába. Itt érünk rá a Panoráma útra.
Haladjunk felfele, ne térjünk le az útról. Egy nagy zöld színű épületet
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fogunk látni (jobbról), először lentről, majd tovább haladva (megkerülve)
oldalról is látni fogjuk. Haladjunk tovább az úton, ne térjünk le róla. Lesz
egy balra út (Tölgyes út), nem ide megyünk, menjünk tovább. A
következő balra kanyarodási lehetőségnél sem térünk le az útról. Innen
már csak nagyjából 1 perc kocsival a Kincs Pihenő. Itt kell letennünk az
autónkat.
Ha az érkezés irányából nézed a parkolót, első ránézésre két lehetséges
további irányt látsz. Van viszont egy harmadik is a parkoló elején, jobb
kezed felől (a turistatábla mellett). Azon a földúton kell lefele
elindulnod, kb 1 perc és ott vagy a bunkernél.
Közelben: Óház kilátó, Hétforrás, Pintér-tető
Szulejmán kilátó

Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból balra kell elindulnunk, ha
a kilátóhoz készülünk. (A táv megtehető gyalog is kb 35 perc séta,) A
második jobbra kanyarodási lehetőségnél kell lefordulnod az útról
(egyirányú út lesz). Haladj felfele, az út balra fog kanyarodni (itt van
lehetőség balra és jobbra is menni, te jobbra tarts!). A következő
kereszteződésnél viszont fordulj balra. Haladj felfele, elmész a gimi előtt,
majd utána kell jobbra kanyarodnod. Az emelkedőn felérve, hamarosan
találsz egy parkolót. Tedd le az autót, és haladj egyenesen tovább (ne
kanyarodj balra az úttal). Kb 100 méter múlva, lesz egy jobbra kanyar. Itt
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menj tovább, 2 perc és fenn vagy.
Visszafele az út a gimi mellett visz lefele, a kereszteződésnél menj
jobbra. Hamarosan egyirányúvá fog válni a szakasz. Az út végén a
kereszteződésnél balra fordulsz ki, majd az első lehetőségnél jobbra mész
és ezzel vissza is értél a vendégház előtti parkolóba.
Közelben: öreg gesztenye
Borha táró

Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból balra kell elindulnunk, ha
a táróhoz készülünk. Javasolt autóval megtenni a távot. Autónkkal balra
kifordulva a parkolóból, kövessük az utat a Szabóhegy felé. Ne térjünk le
az útról, hagyjuk el a Kőszeg vége táblát. Hamarosan két buszmegállót
látunk, az út két oldalán, ezt követően kell majd jobbra kanyarodnunk, a
Szabóhegy irányába. Itt érünk rá a Panoráma útra.
Haladjunk felfele, ne térjünk le az útról. Egy nagy zöld színű épületet
fogunk látni (jobbról), először lentről, majd tovább haladva (megkerülve)
oldalról is látni fogjuk. Haladjunk tovább az úton, ne térjünk le róla. Lesz
egy balra út (Tölgyes út), nem ide megyünk, menjünk tovább. A
következő balra kanyarodási lehetőségnél kell letérni eddigi utunkról. A
kanyarnál található egy piros sífelvonó, mellette parkoló és az út másik
oldalán még egy turistaház is. Itt kell balra kanyarodni. (egyirányú út)
Nézzük meg mit mutat a kilométer óránk ugyanis kb 5km-t kell
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megtennünk ezen az úton és már ott is vagyunk a tárónál. Egy élesebb
kanyar található a táró mellett, illetve a kanyar alatt egy vízátfolyó is van.
Két kanyarral később egy kereszteződéshez érsz, ha túl mennél rajta.
Állj meg az említett kanyarban, és a jobb kezed felől fogod megtalálni a
faráccsal védett bejáratot.
Haza: Mész tovább az úton a kereszteződésnél Velem irányába, majd
átérve a településen hamarosan Kőszegszerdahelyen vagy. A templom
mellett balra, majd hamarosan ismét balra Kőszeg irányába. Ha beértél
Kőszegre (lakótelep mellett), a Forrás ABC-nél jobbra, az út végén balra,
innen már ismerős lesz.
Lehallgatóbázis

Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból balra kell elindulnunk, ha
a laktanyához készülünk. Javasolt autóval megtenni a távot, ha csak nem
vagyunk gyakorlott kirándulók. Autónkkal balra kifordulva a parkolóból,
kövessük az utat a Szabóhegy felé. Ne térjünk le az útról, hagyjuk el a
Kőszeg vége táblát. Hamarosan két buszmegállót látunk, az út két
oldalán, ezt követően kell majd jobbra kanyarodnunk, a Szabóhegy
irányába. Itt érünk rá a Panoráma útra.
Haladjunk felfele, ne térjünk le az útról. Egy nagy zöld színű épületet
fogunk látni (jobbról), először lentről, majd tovább haladva (megkerülve)
oldalról is látni fogjuk. Haladjunk tovább az úton, ne térjünk le róla. Lesz
egy balra út (Tölgyes út), nem ide megyünk, menjünk tovább. A
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következő balra kanyarodási lehetőségnél sem térünk le az útról. Innen
már csak nagyjából 1 perc kocsival a Kincs Pihenő.
Ha az érkezés irányából nézed a parkolót, tudsz egyenesen tovább menni,
illetve balra is visz út. Neked az előbbit kell választanod, tehát a veled
szemben lévő úton kell elindulnod. Ezen az úton kell maradnod és kb
5,5km után ketté válik az út. Egyik része felfele megy, a másik része
lefele. Indulj el felfelé és maradj az úton. 2,5 km múlva felérsz a
laktanyához.
Szent Vid

Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból balra kell elindulnunk, ha
a Szent Vidhez készülünk. Javasolt autóval megtenni a távot. Autónkkal
balra kifordulva a parkolóból, kövessük az utat a Szabóhegy felé. Ne
térjünk le az útról, hagyjuk el a Kőszeg vége táblát. Hamarosan két
buszmegállót látunk, az út két oldalán, ezt követően kell majd jobbra
kanyarodnunk, a Szabóhegy irányába. Itt érünk rá a Panoráma útra.
Haladjunk felfele, ne térjünk le az útról. Egy nagy zöld színű épületet
fogunk látni (jobbró), először lentről, majd tovább haladva (megkerülve)
oldalról is látni fogjuk. Haladjunk tovább az úton, ne térjünk le róla. Lesz
egy balra út (Tölgyes út), nem ide megyünk, menjünk tovább. A
következő balra kanyarodási lehetőségnél kell letérni eddigi utunkról. A
kanyarnál található egy piros sífelvonó, mellette parkoló és az út másik
oldalán még egy turistaház is. Itt kell balra kanyarodni. (egyirányú út)
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6km után kereszteződéshez érünk. Jobbra kell tovább haladnunk.
Hamarosan megérkezünk a Vid melletti parkolóhoz. Tedd le az autót és
indulj el gyalogosan, kb. 3 perc séta az út.
Hazafele Velemen át vezet az út (az egyirányú út miatt), majd
Kőszegszerdahely és újra Kőszeg. Ahogy beérsz Kőszegre, a Forrás bolt
mellett kell jobbra kanyarodni, majd az út végén balra, innentől már
ismerős lesz az út. :)
Közelben: Hörmann forrás és laktanya, Kendig, Írott-kő
Pintér-tető

Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból balra kell elindulnunk, ha
a Pintér-tetőre készülünk. Javasolt autóval megtenni a távot, ha csak nem
vagyunk gyakorlott kirándulók. Autónkkal balra kifordulva a parkolóból,
kövessük az utat a Szabóhegy felé. Ne térjünk le az útról, hagyjuk el a
Kőszeg vége táblát. Hamarosan két buszmegállót látunk, az út két
oldalán, ezt követően kell majd jobbra kanyarodnunk, a Szabóhegy
irányába. Itt érünk rá a Panoráma útra.
Haladjunk felfele, ne térjünk le az útról. Egy nagy zöld színű épületet
fogunk látni (jobbról), először lentről, majd tovább haladva (megkerülve)
oldalról is látni fogjuk. Haladjunk tovább az úton, ne térjünk le róla. Lesz
egy balra út (Tölgyes út), nem ide megyünk, menjünk tovább. A
következő balra kanyarodási lehetőségnél sem térünk le az útról. Innen
már csak nagyjából 1 perc kocsival a Kincs Pihenő. Itt kell letennünk az
21

autónkat.
Ha az érkezés irányából nézed a parkolót, tudsz egyenesen tovább menni,
illetve balra is visz út. Neked az előbbit kell választanod, tehát a veled
szemben lévő úton kell elindulnod. Ezen az úton kell megtenned kb.
1km-t. Térj rá a földútra (jól észrevehető, akár autó is elférne rajta) és kb.
2-300 méter múlva meg is érkezel a Pintér-tetőre.
Közelben: Hétforrás, Szálasi bunker, Óház kilátó
Hörmann forrás

Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból balra kell elindulnunk, ha
a Hörmann-forráshoz készülünk. Javasolt autóval megtenni a távot (vagy
busszal Velemig), mivel gyalogosan túl sokáig tartana. Autónkkal balra
kifordulva a parkolóból, kövessük az utat a Szabóhegy felé. Ne térjünk le
az útról, hagyjuk el a Kőszeg vége táblát. Hamarosan két buszmegállót
látunk, az út két oldalán, ezt követően kell majd jobbra kanyarodnunk, a
Szabóhegy irányába. Itt érünk rá a Panoráma útra.
Haladjunk felfele, ne térjünk le az útról. Egy nagy zöld színű épületet
fogunk látni (jobbró), először lentről, majd tovább haladva (megkerülve)
oldalról is látni fogjuk. Haladjunk tovább az úton, ne térjünk le róla. Lesz
egy balra út (Tölgyes út), nem ide megyünk, menjünk tovább. A
következő balra kanyarodási lehetőségnél kell letérni eddigi utunkról. A
kanyarnál található egy piros sífelvonó, mellette parkoló és az út másik
oldalán még egy turistaház is. Itt kell balra kanyarodni. (egyirányú út) Ez
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az út vezet minket 6km-en keresztül, ahol egy kereszteződéshez érünk.
Balra Velembe juthatunk el, nekünk viszont jobbra kell menni. Most már
csak annyi a dolgunk, hogy haladjunk tovább ezen az úton, ugyanis ez
vezet el a Hörmann-forrás melletti parkolóhoz, itt kell letennünk az autót,
mivel behajtási tilalom van a további szakaszokon, illetve sorompó is
zárja az utat. A sorompó után nagyjából 50 métert megtéve az aszfalton,
a jobboldalon találjuk a Hörmann-forrást. Ha már eddig eljutottunk
érdemes megnézni az Írott-kő kilátót is. :)
Közelben: Hörmann laktanya, Kendig, Írott-kő
Kalapos kövek

Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból balra kell elindulnunk, ha
a Kalapos kövekhez készülünk. A kövekhez Bozsokon keresztül vezet az
út. Ahogy elhagytuk balra a parkolót a kanyar után nem sokkal az első
balra kereszteződésnél kell lekanyarodnunk. Ez az út kivisz minket
Kőszegről és egészen Kőszegszerdahelyig elvisz, anélkül, hogy le kéne
térnünk róla. Kőszegszerdahelyre beérve hamarosan egy nagyobb
kereszteződéshez érkezünk (az út végén), itt jobbra kell kanyarodnunk.
Hamarosan kiérünk Kőszegszerdahelyről és követve az utat amin
vagyunk, pár perc múlva beérünk Bozsokra. Nagyjából 200 méter múlva
lesz egy kereszteződés ( ne menj gyorsan mert csak akkor vehető ez észre
ha már mellette vagy), itt kanyarodjunk jobbra és maradjuk ezen az úton.
Itt már elkezdhetünk parkoló hely után nézni, valahol az út szélén. Képet
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lentebb találsz erről a szakaszról (első kép), illetve magáról a gyalogút
kezdetéről is (második kép).
Egy földút visz minket a kövek felé. Ez az út elég sokszor ágazik el,
viszont igyekezzünk mindig tartani az egyenest. Szóval ha az út
kanyarodik, de van lehetőség egy másik úton folytatni egyenesen a
szakaszt, akkor térjünk arra az útra. Hivatalosan nem ez az az út amit írni
szoktak, viszont a másik bonyolultabb, illetve a fákon található jelzéseket
is ismerni kell hozzá. Ha mi mindig követjük az egyenest, akkor kb. 15
perc múlva ráérünk egy erdészeti útra, ami pont merőleges az eddigi
irányunkra. Mielőtt ráérnénk erre az útra, a mi kis ösvényünk el fog
fogyni, az utolsó 10 métert már a fák és bokrok között kell megtennünk,
de innen már látszik az erdészeti út. Amint kiértünk az erdészeti útra,
felfele, azaz jobbra kell indulnunk (harmadik kép). Ez egy eléggé
kaptatós szakasz, nagyjából 10 perc alatt lehet felérni rajta, ha nem
állunk meg. A dombra felérve az út balra kezd kanyarodni (negyedik
kép), maradjunk rajta és nagyjából 3 perc múlva érünk egy négyes
elágazáshoz (ötödik kép). Itt balra, felfele kell elindulnunk. Innen már
csak ismét 3 perc és a köveknél vagyunk.
Visszafele az út gyorsabb, hiszen itt már nem kell felfele mászni, szinte
végig lejt.
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Lékai vár

Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból jobbra kell elindulnunk,
ha a várhoz készülünk. Hamarosan látni fogsz egy parkot, menj el
mellette, majd utána kell élesen balra kanyarodnod. Maradj ezen az úton,
1-2 perc és egy egyirányúvá fog válni. Menj tovább (hamarosan újra
kétirányú). Látni fogsz egy templomot, itt tarts jobbra. Hamarosan
átmész két hídon is. Maradj ezen az úton, ez kifog vinni a városból. A
kereszteződésénél balra indulj. Ez az út visz át a határon. Ezen az úton
kell maradnod (55-ös). Két településen is áthaladsz majd. Lékába érve
(Lockenhaus), balról fogod látni a vár szomszédságában lévő tavat (itt is
leparkolhatsz). A tó után kicsivel, balra lesz a várhoz vezető út, könnyen
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észrevehető. A vár udvarába ingyenes a belépés. A vár belseje fizetős.
Közelben: Margit-kilátó
Margit-kilátó

Az Andalgó Hold Vendégház előtti parkolóból jobbra kell elindulnunk,
ha a kilátóhoz készülünk. Hamarosan látni fogsz egy parkot, menj el
mellette, majd utána kell élesen balra kanyarodnod. Maradj ezen az úton,
1-2 perc és egy egyirányúvá fog válni. Menj tovább (hamarosan újra
kétirányú). Látni fogsz egy templomot, itt tarts jobbra. Hamarosan
átmész két hídon is. Maradj ezen az úton, ez kifog vinni a városból. A
kereszteződésénél balra indulj. Ez az út visz át a határon. Ezen az úton
kell maradnod (55-ös). Két településen is áthaladsz majd. Lékába érve
(Lockenhaus), majd rá kell menned az 56-os útra (ez balról lesz, egy
kisebb híd is van ott). Már csak annyi a dolgod, hogy ezen az úton
maradj. Kb. 5 perc múlva, bal kéz felől fogod megpillantani a kilátót, egy
kicsivel odébb pedig a hozzá tartozó parkolót, szintén bal kéz felől. Nem
fizetős se a kilátó, se a parkoló. Max 25 perc autóval tőlünk.
Közelben: Lékai vár

A térképet a koszegvendeghaz.hu készítette az Andalgó Hold
Vendégeinek.
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