Kedves Diákok!
A Cuha – patak túra 2017. szeptember 19-én (kedden) lesz. Résztvevők a német cserediák
program tanulói és a korábban jelentkezők.
A túrához mindenképpen a következőkre számítva készülj:
1. A túra során magát a patakot kell kereszteznünk, melyen nincs híd, ezért a gázlókat
használjuk az átkeléshez. Itt a víz 10-30 cm-es is lehet! Tehát, vegyél fel olyan cipőt,
bakancsot, mely vízhatlan, vagy gyere gumicsizmában. Váltás zoknit mindenképpen
hozz!
2. A patakvölgy a Bakonyban van, ahol esőre is kell számítanunk. Az esőkabát is elkelhet,
vagy legalább is vízlepergető tulajdonságú, könnyű kabát!
3. A természetben történő túrákhoz, sajnos az élősködők is járnak, ezért kullancsriasztót
hozz magaddal, vagy fogjatok össze és vegyetek (hozzatok) közösen!
4. A túra időtartamára vizet és szendvicseket, valamint csokoládét és/vagy almát is hozz
magaddal!
5. Zsebpénzt is hozhatsz, de ne túl sokat (1000-3000Ft)
6. És a legfontosabb, hogy élvezd, még a nehézségeket is, mert ez egy közösségi élmény,
melyet később elmesélhetsz, mint jó kalandot!
Vinye - Cuha-völgye –
Porva – Csesznek
Jelzés: piros sáv
Útvonal hossza: 6,5 km
Szintemelkedés: 70 m
A kirándulást Vinyén, a fűrészüzem
kerítése mellett kezdjük a piros vonal
jelzésű úton, majd a szekérútról balra
letérve a Cuha-patakhoz érünk. Itt áttérve a patak másik oldalára – található
a Kőpince-forrás, amely jó ivóvizet ad,
érdemes
kipróbálni.
Miután
ez
megtörtént, visszatérünk a patak bal
oldalára, ahonnan a barlang jelzés a
Kőpince-barlanghoz (Savanyú Jóskabarlang) vezet. Utunkat a piros vonal
jelzésen folytatjuk lefelé a Cuha völgybe.
Kis idő elteltével balra barlang jelzés visz
fel
a
sziklafalban
található
Betyárpamlag-barlanghoz. Miután ezt
megtekintettük, s visszatértünk a
völgybe, folytatjuk utunkat. Csodálatos
sziklaszurdokban felfelé, a patak a vasút
és az erdőgazdaság kövezett útja csak
nehezen fér el a völgyben. A turistajelzés
követi az utat, amely nyolcszor kel át a
Cuha-patakon. Ezután a Cuha-völgy szélesedni kezd, ekkor már tisztások is felbukkannak
előttünk. Balról a piros kereszt jelzés éri el a piros vonal jelzést, s pár száz méter után egy
fahídon átkelve a Porva-Cseszneki vasútállomásra érkezünk.
Cseszneki vár Cuha-patak völgyéből indul és a Csesznek-Porva állomástól vissza 1 km-re indul
a zöld turista jelzésen kb. 6 km!

