Jásd – Zirc túraútvonal
Adatok
Táv: 16,3 km
Szintemelkedés: 375 m, lejtés: 220 m
Legmagasabb pont: 443 m
Legalacsonyabb pont: 228 m
Legnagyobb meredekség: 17,9 %
Várható menetidő: 5,5 óra
(A várható menetidő a pihenőidőket nem tartalmazza.)
Vízvételi lehetőség: Jásd (utcai csap, büfé), Vadalmás-forrás, Bakonynána
(utcai kút, büfé), Nagyesztergár (utcai csap). A túrán a vízvételi lehetőségek
korlátozottak.

Kiindulási hely megközelítése: Zirc – Jásd közötti autóbuszokkal.
Autóbuszjáratok indulnak Zirc Autóbusz-állomás (Vasútállomás)-ról:
hétköznap: 9.50, 11.50, 14.15, 17.00
szombaton: 9.50, 11.50
vasárnap: 6.05, 15.05

Leírás
Az autóbuszról leszállva a Dózsa utcán indulunk, a Szentkút felé mutató
táblákat követve. A Gaja hídja előtt elérjük a K sáv jelzést, mely a hídon
átkelve folytatódik. Nyílt terepen, széles völgytalpon érünk Jásd
országszerte híres nevezetességéhez, a Szentkúthoz. A jelzés megkerüli a
bekerített ligetet, továbbra is nyílt terepen haladunk. Balkézre a Tési-fennsík
erdeje zöldellik. Elhaladunk a Vadalmás-malom épülete mellett, majd kb. 1
km múlva átkelünk a patakon. Nagy víz idején ez nem is olyan egyszerű.
Túlpartján széles útra érve balra fordulunk. Hamarosan, ismét a folyó
túlpartjára ágazik el a Vadalmás-forráshoz vezető KO jelzés, a mi utunk egy
gerincre kapaszkodik fel. Másik oldalán harántolva ereszkedünk a KΩ
jelzés elágazásáig, melyen a Római-fürdő fenséges sziklaszurdoka érhető le.
Itt egy Erdész Emlékmű, a folyó túloldalán pihenő- és tűzrakóhely vár
bennünket.
A jelzés a völgyet követve, keskeny, a hegyoldalba vágott, a völgyet hűen
követő ösvényen folytatódik. Bakonynána szélén érjük el a Prém-malom
épületét, a jelzés mellett vezet ki Bakonynána-Tés országútra, melyen 50 m
múlva jobbra érünk ki az Olaszfalu felé vezető útra. Ezen, a falut elhagyva,
emelkedve megyünk tovább. Felhagyott mészégetők mellett haladunk, kb. 1
km után jobbra letérünk az útról.
Erdőben, de továbbra is a Gaja völgyében maradva haladunk tovább. Egy
elágazásban jelzésünk rövid időre egy oldalvölgybe kapaszkodik.
Kanyargós úton ereszkedünk le újból a patak mellé, egy oldalágat gázlón
keresztezünk. A patak jobb partján haladunk, utunk igen enyhén emelkedik.
Veimpuszta épületeinél utunk kétszer derékszögben megtörik. Átkelünk a
patakon, feljebb duzzasztott tavacskákat, kálistákat látunk. A Gaja egyik
forráságán átkelve erősebb emelkedőbe kezdünk. A fenyvesből nyílt terepre
érünk, visszanézve szép rálátás nyílik a Tési-fennsíkra. Újból erdőbe érve
érjük el Nagyesztergár szélső házait.
Kiérve a Zirc-Dudar országútra, azon balra fordulunk. Kisebb emelkedő
után feltárul előttünk a Zirci-medence, majd lejjebb ereszkedve az Apátság
sziluettje. A Köztársaság utcán érünk be a városba, jobbra a Vasútállomást
találjuk, egyenesen, a Pillérköteg mellett elhaladva érkezünk a város
központi terére, a Rákóczi térre.

