Borzavár – Szépalma – Zirc túraútvonal
Adatok
Táv: 13,6 km
Szintemelkedés: 312 m, lejtés: 330 m
Legmagasabb pont: 539 m
Legalacsonyabb pont: 399 m
Legnagyobb meredekség: 17,5 %
Várható menetidő: 4,5 óra
(A várható menetidő a pihenőidőket nem tartalmazza.)
Vízvételi lehetőség: Borzavár (utcai csap, élelmiszerbolt), Szépalmapuszta
(étterem), Páliháláspuszta (utcai kút). A túrán a vízvételi lehetőségek
korlátozottak.

Kiindulási hely megközelítése: Zirc – Porva közötti autóbuszokkal.
Autóbuszjáratok indulnak Zirc Autóbusz-állomás (Vasútállomás)-ról:
hétköznap: 5.32, 6.30, 7.10, 9.30, 11.20, 13.05, 15.25, 17.00, 18.10, 19.10,
23.00
szombaton: 6.30, 7.55, 9.30, 11,20, 14.10, 15.25, 18.10, 23.05
vasárnap: 6.30, 9.30, 15.25, 17.00

Leírás
Az autóbuszról leszállva az 1894-ben épült római katolikus templom felé
indulunk. Mellette halad el a K sáv jelzés (Országos Kéktúra), ezen szűk
ösvényen kapaszkodunk fel egy aszfaltozott útra. Érdemes visszatekinteni a
falura és templomára nyíló szép kilátás kedvéért. Az aszfaltúton balra
megyünk tovább (jobbra a Millecentenáriumi Emlékparkot érjük el), ami
kivezet bennünket egy kereszteződésbe. Itt szemből érkezik Porva felől a S
sáv, a közös jelzés az aszfaltúton balra folytatódik tovább. Egy elágazásban
a jelzés betér jobbra a fák közé, és az aszfaltúttal párhuzamosan halad
tovább. Nemsokára újra kiér, innen az úton megyünk a Szépalmapuszta
előtti elágazóig, ahol a S sáv jelzésen balra fordulunk.
Elhaladunk Szépalma épületei mellett, a hely az Esterházy-grófok
ménesbirtoka volt. A nyitvatermőket felvonultató kis Arborétum érdemes a
megtekintésre. A Hotel épülete elé érve, azt jobbról megkerülve, a kis
tavacska mellett, a P □ jelzésen folytatjuk utunkat. A nyílt terepen haladva
szép rálátásban gyönyörködhetünk a Kőris-hegy – Kék-hegy gerincére.
Elérve a P + jelzést, azon balra fordulva folytatjuk utunkat. Nemsokára egy
völgyben ereszkedünk, majd dózerútra érünk. Ezen, továbbra is a P + jelzést
követve, kanyarogva, előbb emelkedőn, majd lejtőn érünk a kis erdészeti
településre, Pálihálásra. Az idilli fekvésű kis falut az aszfaltúton szeljük át.
Az aszfaltozott út később derékszögű kanyarral jobbra fordul, a P + jelzés a
kanyar után kb. 700 m-rel jobbra betér az erdőbe. A Kő-kúti-erdő völgyében
emelkedünk.
A fák alól kilépve érünk Tündérmajor szélső házaihoz. A kis település
főutcájára kiérve, azon balra, majd a jelzést követve, a régi Szeszgyár és a
volt uradalmi Magtár romos épületei mellett jobbra folytatjuk túránkat. A
hidroglóbusz mellett elhaladva ereszkedőbe kezdünk, feltűnnek Zirc házai
és a Ciszterci Apátság épületegyüttese. Kis Mária-kegyhely előtt haladunk
el, majd a város szélső házai felett új fakeresztet mellőzünk. Tövéből igen
szép kilátás nyílik a Zirci medencére, balra a Pintér-hegy erdős tömbjére.
Előttünk Nagyesztergár házai láthatók, mögötte a Tési-fennsík húzódik.
Jobbra Olaszfalu házai integetnek, déli irányban a látóhatárt az Eplény
mellett lévő Ámos-hegy zárja le. Tiszta időben a Vértes fennsíkja jelöli ki a
horizontot.
Innen az Irtás utcán előbb balra, majd az Eötvös Károly utcán jobbra
fordulva, a Szent Kereszt (Kálvária) kápolna mellett ereszkedünk le a
Rákóczi térre.

