Útvonal leírás
Gyalogos és kerékpáros túrázóknak.

START A regisztráció után az aszfaltúton indulunk észak felé, az út
mellett végig látni a piros sáv jelzést.
Ez az aszfaltút a tavat körülövező kerékpárút.
Elérjük a Fekete Istvánról elnevezett látogatóközpontot, elhagyjuk a
Vizi Sporttelep csónakházát, majd a Kertvárosi öblöt kerüljük meg.
Tovább gyalogolunk az aszfalton, ameddig oda nem érünk az
1. sz. ellenőrző ponthoz, a hosszabbik új híd előtti esőbeállóban.
Átmenve a hídon, a félsziget gerincén haladó erdészeti úton
gyalogolunk egy kerítés sarkáig, ahol a kereszteződésben a jelzés
balra fordul, majd egy lejtő alján jobbra fordulva, jelzett úton, közel a
tó partja mellett halad. A fák mögül néha kivillan a tó vize!
A gépkocsi-parkoló előtt, balra fordulva, átmegyünk a kisebbik hídon,
elérjük az esőbeállóban található a 2.sz. ellenőrző pontot.
Letérünk a piros sávról és a Tó Kaposfüred felőli oldalán a
kerékpárúton haladunk tovább. bal felé, amerre a piros kereszttel
jelzett nyíl mutat.
A továbbiakban a piros + jelzést követjük!
Elérve a Füredi oldali csónakkikötőt, felkapaszkodunk a
domboldalon a kilátóhoz, megtaláljuk a földszintjén, az ott lévő
3. sz. ellenőrző pontot.
Az útvonal utolsó negyedében a jelzett utunk letér az aszfaltról, az
erdőben halad, majd elérjük a gátat, amelyen, - nem jelzett úton,átkelve, újra a piros sáv jelzést követve, a CÉL-ba érünk, az indulási
helyre .
A túra ideje alatt, gond esetén hívható: Szabó László 20/5378377
Támogatók:

Kaposvár MJV Önkormányzata,

Kométa '99 Zrt, TTT,

Természetvédő Turisták Somogyért Egyesület
7400. Kaposvár, Béke u. 1. 2/3.
Adószám: 18774551-1-14
www. turistak.hu. Tel: +3620 231356

DESEDA KÖRTÚRA IGAZOLÓLAPJA

Sorszám:…………….

Név: ………………………………………………………………………………..
Indulási idő: ……………………
Táv: 15 km.

Emelkedés: 100 m.

Szintidő: gyalogos: 5 óra Kerékpáros: 2 óra
A túrán mindenki saját felelősségére indul. Az esetleges károkért vagy
károkozásért a rendezőség felelősséget nem vállal!
A túrán a gyalogosok és kerékpárosok egy útvonalon haladnak, vigyázzunk saját
és túratársaink épségére!

1.számú

2.számú

3.számú

CÉL

ellenőrző pont
nagyhíd előtti esőbeálló

ellenőrző pont
kishíd utáni esőbeálló

ellenőrző pont
Szőlőhegyi kilátó

Deseda strand
érkezési idő

Köszönjük, hogy velünk volt!
Jövőre ugyanitt!

