
Vörös Mocsár Teljesítménytúra 20km, 30km  



20 km  

1. A Rajtból elindulva kövesse a szalagozást, majd forduljon jobbra a kék négyzet 

jelzésre. Az 54-es főúthoz érve forduljon balra, majd az átkelésnél a Csala 

Csárdánál járjon el körültekintően, és haladjon tovább a kék négyzet jelzésen. 

Figyelem! a jelzés a löszfalhoz érve balra fordul, továbbra is azt kövesse! A Vörös 

Mocsár Tanösvényhez vezető leágazást jelzőtábla és szalagozás fogja jelezni, itt 

térjen le jobbra a kék négyzetről. A tanösvény bejáratától nem messze elérkezik az 

1-es ellenőrző ponthoz. (Résztáv: 2,4km) 

2. Az ellenőrző pontot elhagyva haladjon végig a tanösvényen, majd arról kiérve 

forduljon jobbra a kék négyzet jelzésre. A jelzést/szalagozást követve haladjon 

tovább a Duna-Völgyi Főcsatorna hídjáig, amelynél a 2-es ellenőrző pont lesz. 

(Résztáv: 4,6km, Össztáv: 6,9km) 

3. A 2. ellenőrző ponttól haladjon tovább, a Duna-Völgyi Főcsatorna hídján áthaladva 

forduljon balra, majd a csatorna jobb partja mellett haladjon tovább a kék sáv 

jelzésen Hajós Pincefalu felé. A műútra kiérve forduljon balra a kerékpárútra Hajós 

Pincefalu felé. A szalagozást követve rövidesen a kék négyzet jelzéshez és egy 

élesen balra és lefelé kanyarodó lépcsősorhoz érkezik, amely a 6-os ellenőrző 

ponthoz vezet. (Résztáv: 4,5km, Össztáv: 11,4km) 

4. A 6-os ellenőrző ponttól haladjon tovább a kék négyzet jelzésen Császártöltés felé, 

majd a kék sáv jelzésen a templomig. Innen az 54-es főút mellett Kecel felé, a kék 

négyzet jelzést követve haladjon a Pincelakat Étteremig, amely előtt forduljon 

balra a Pincesorra, és kb. 500 méter után, a szalagozást követve elérkezik a 7-es 

ellenőrző ponthoz, a Bergervin Borteraszhoz. (Résztáv: 6,4km, Össztáv: 17,8km) 

5. A 7-es ellenőrző ponttól a Pincesoron haladjon a szalagozáson a kék négyzet 

kereszteződéséig és azon egyenesen áthaladva aztán haladjon a jelzésen a célig. 

Gratulálunk! (Résztáv: 5,0km, Össztáv: 22,8km) 

30 km 

1. A 7-es ellenőrző pontig megegyezik a 20km-es távval, leírást lásd ott! 

2. A 7-es ellenőrző ponttól menjen vissza a Császártöltési templomig, majd ott 

balra fordulva haladjon tovább a kék sáv jelzésen, mígnem megérkezik a 8-as, 

önellenőrző pontig egy gyümölcsös sarkánál. (Résztáv: 4,2 km, Össztáv: 22,0km) 

3. A 8-as önellenőrző ponttól haladjon tovább a szalagozott úton Középcsaláig, 

ahol a 9-es ellenőrző pont várja. Kitartás, már nincs sok! 

(Résztáv: 6,0 km, Össztáv: 28,0km) 

4. A 9-es ellenőrző pontot elhagyva a kék négyzet jelzésen haladjon tovább 

Kiscsalára, majd megérkezik a célba. Gratulálunk!  

(Résztáv: 4,6 km, Össztáv: 32,6km) 

 

Probléma esetén az alábbi telefonszámokat hívhatja:  

+3630/294-7256 – Benedeczki Tamás;  

(Orvosi ügyelet: Baja 79/ 325-000; Kecel 78/ 421- 000) 

 

Kérjük fokozottan ügyeljenek a természet védelmére és a járványügyi szabályok 

maradéktalan betartására!  

 

A Bergervin Borterasz napközben nyitva lesz, így a 7-es ellenőrző pontnál frissítés 

is lehetséges!  

Minden túratársunknak kellemes túrázást kívánunk! 

 

Teljesítés napja: ……………………………  Név: ……………………………………….... 

  

Kiskunsági Barangoló Túrakupa résztvevő vagyok:  Igen    Nem   

 

 

1-es pont (20km, 30km) 2-es pont (20km, 30km) 

6-os pont (20km, 30km) 7-es pont (20km, 30km) 

8-as pont (30km) 9-es pont (30km) 

 

 


