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Cél
11,6km/220m 07:30-17:30 Cél idő:

3. Kilences tető
8.3km/220m 08:30-13:00

2. Vaskereszt
6.1km/150m 08:00-12:30

1. Szamárkő
3.7km/60m 07:30-11:00

Rajt
07:00-09:30
Rajt idő:

Név:……………………………………….……Szám:………………Szintidő: 4 óra
(Az útvonal menetirányban fehér alapon piros ponttal van jelezve)
A Rajthelytől balra indulunk el, majd az első keresztutcán jobbra kimegyünk a 7-es főút
mellé .Itt balra indulva a lámpás csomópontnál keresztezzük a 7-es főutat, majd a piros
háromszög jelzést követve érünk a SEFAG Zrt. Irodaházáig. Itt balra kanyarodva a Római
útra térünk rá és ezen a piros háromszöggel jelzett úton haladunk Szántódpusztáig.
A hátsó kapun lehetőség van a Kristóf kápolnához és a régi temetőhöz bemenni!
Továbbhaladva keresztezünk egy aszfaltutat. Innen irányunkat tartva a zöld és sárga sávon
megyünk tovább. A Szamárkő előtt a sárga elmegy jobbra, de mi továbbhaladunk és bal
oldalon a fák között elérjük az 1.ellenőrzőpontot. Néhány métert továbbhaladva jobbra
fordulunk és enyhén emelkedő, majd jobbra tartó úton a pincék között érünk fel a Kőhegyre.
Itt a sárga sáv jelzésre térünk át. A kilátó jobbra látható, érdemes felmenni. Ha visszajöttünk
a kilátótól akkor a sárga sávon először Ny-i majd D-i irányban haladunk és hamarosan
beérünk az erdőbe. Tartva az irányt, továbbra is a sárga sáv jelzésű úton haladva az erdőből
nagy É-D-i irányú tisztásra érünk ennek D-i végén lesz a 2.ep, a Vaskeresztnél.
A padokon megpihenhetünk, majd a tisztás bal oldalán induló zöld kereszten leereszkedünk a
korábban már keresztezett erdészeti aszfaltos útra. Közben a fák között a bal oldalunkon egy
etetőhöz láthatunk le a völgyben. Az aszfaltúton jobbra fordulunk és zöld kereszt jelzést
követve balra egy rövid, de húzós emelkedőn megyünk fel. A jelzés jobbra, később balra
tartva kiér az erdőből és máris a Kilences-tetőre érünk, ahol a három táv útvonala szétválik.
3.ep. A 10 km-es táv résztvevői egyenesen a kerítés felett továbbhaladva, majd annak Ny-i
részén a fák közé érve enyhén jobbra ívelődő új sárga sáv jelzésen hagyják el, mely pincéket
érintve vezet vissza Szántódra. A házak között a sárga sáv jelzést követve az Erdőalja és
Platánsor utcákon érünk a Kaposvári úthoz. Azt keresztezve egy szép platánsoron érünk
vissza az Iskola utcai Célhoz.
(A 7-es főúton az átkeléshez használd a gyalogátkelőhelyet!)
Információ túra közben: 30/901-4273
Szent Kristóf Természetjáró Egyesület
8622 Szántód Iskola utca 9.
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