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Baranya Zöldút bejárás gyakorlott 

túrakerékpárosoknak 
2014. június 7-8-9. 

 

1. nap  Pécs – Csúza (Šuza, Piros Csizma Fogadó) 

Rajt: Pécs, reggel 8:30 óra. Gyülekező, műszaki ellenőrzés, eligazítás, térképek: 7:30 órától. 

Gyülekezési és indulási helyszín: Interspar parkoló - Pécs, Siklósi út 

A túranap letölthető útvonalterve: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ffobipeaxzmvqayf  

Menetterv: 

- Pécs – Nagyárpád – Pogány.  Kemény Zsigmond út/földutak/Nagyárpád/Máriagyűdi 

zarándokút. Nagyárpád után földutak, M60 alatti kereszteződés, majd Pécsudvard mellett 

keresztezve a műutat újra földutak a Pogányi halastóig. Táv: kb. 10 km, idő kb. 1 óra 

- Pogány – Bóly. A tó keleti oldalán kővel fölszórt út, majd földút Szőkédig. Innen aszfaltúton 

Egerág, majd újra földúton Kisherendig, onnan földúton a Pécs-Palkonya műútig. Ezt 

keresztezve Pécsdevecser, majd Kiskassa. Innen földúton a Karasicáig, majd a Villány-Bóly 

kerékpárúton Bóly. Táv: kb. 25 km, idő kb. 2 ½ óra 

 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ffobipeaxzmvqayf
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- Bóly – Udvar (országhatár). Nagynyárádról földúton Udvarig, vagy, esős időben, Sátorhelyen 

keresztül végig műút (kisforgalmú autóút, aszfaltozott, az 57-es út viszont kifejezetten 

forgalmas, fegyelmet követel). Táv: kb. 13/19 km, idő kb. 1 ¼ / 2 óra 

- Duboševica (Dályok), országhatár – Draž (Darázs). Topolje (Izsép) és Gajić (Hercegmárok) 

érintésével végig sík, aránylag jó minőségű aszfaltút, az 57-es folytatását képező 7-esen 

megteendő 2 km-t leszámítva kisforgalmú út, részben helyi kerékpártúra-útvonal is. Táv: kb. 

15 km, idő kb. 1 ¼ óra. 

- Draž (Darázs) – Batina (Kiskőszeg) – Zmajevac (Vörösmart) – Šuza (Csúza, Piroš Čizma 

fogadó). Kisforgalmú utakon egy emelkedővel és egy erősebb lejtővel, majd forgalmas 

közúton. Táv: kb. 12 km, idő kb. 1 óra.  

Tervezett teljes táv: kb. 81 km, tervezett érkezés: kb. 16 órakor. 

 

2. nap  Šuza – Kopácsi rét – Eszék – Šuza 

Rajt: Piroš Čizma reggel 8 óra. Gyülekező, műszaki ellenőrzés, eligazítás, térképek: 7 órától. Reggeli: 

6 órától. 

A túranap letölthető útvonalterve: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=wydhvmurjdzqvshy  

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=wydhvmurjdzqvshy
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Menetterv:  

- Batina (Kiskőszeg) – Tikveš (Tökös). Az EV6 nyomvonalán. Táv: kb. 26 km, idő kb. 2 km 

- Tikveš (Tökös) – Kopački Rit (Kopácsi rét) – Osijek (Eszék). Kisebb részben földutakon, 

kövezett erdei utakon, majd a töltéskoronán, aszfaltozott úton. Táv: kb. 27 km, idő kb. 2 ½ 

óra 

- Osijek (Eszék) – Lug (Laskó) – Mirkovac – Šuza (Csúza). Aszfaltozott, kisforgalmú utakon, az 

utolsó rész (megelőző) száraz idő esetén sima földúton. Táv: kb. 32 km, idő kb.3 óra 

Tervezett teljes táv: kb. 85 km, tervezett érkezés: 19 órakor. 

 

3. nap  Šuza (Csúza) – Pécs 

Rajt: reggel 8-kor. Gyülekező, műszaki felkészülés 7-től. Reggeli 6-tól. 

A túranap letölthető utiterve: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tyibyqwnjvpckely  

Menetterv: visszairányban, de gyakorlatilag azonos az 1. napéval. 

Tervezett teljes táv: 76 (81) km, tervezett érkezés: 19 órakor. 

 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tyibyqwnjvpckely
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Hasznos tudnivalók:  

- a túrához kifejezetten trekking kerékpár ajánlatos, lehetőleg  37 köpenymérettel, vegyes 

mintázattal; 

- a túraterv honlapján a „papírkupac” ikonról érdemes az OpenCycleMap opciót választani, 

ekkor szintvonalak is látszanak; 

- ha a túrát megelőzően száraz az idő, akkor ahol csak lehet, földutakat választunk; 

- a túra során forgalmasabb közutakat is érintünk, a KRESZ kötelező betartásán kívül 

mindenkitől elvárt a fokozott óvatosság. A forgalmas közutakon kivált kerülendő az (amúgyis 

szabálytalan) egymás mellett haladás; 

- a külföldi tartózkodás biztonsága érdekében kuna és barangoló mobilfeltöltés vásárlása 

erősen ajánlott; 

- javallott a bukósisak használata; 

- túravezetői kontakt: Simor Árpád +36 30 30 48 48 2, simorarpad@yahoo.co.uk . 

 

 

 

 

 

 

 

Létszámkeret: 15 fő 

A  részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A férőhelyek korlátozott száma miatt jelentkezéseket 

azok  sorrendjében, a keret beteltéig tudunk fogadni. 

Jelentkezni az info@baranyazoldut.eu email címen lehetséges az alábbi adatok megadásával: 

─ Név 

─ Lakcím 

─ Mobilszám 

 

Szállás június 7-én és 8-án: Šuza – Piros Csizma Fogadó 

Ellátás: teljes ellátás (ebéd: hideg úti csomag, ásványvíz; vacsora: meleg étel) 

A túrán való részvétel díjtalan.  

A program a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködés Program 2007-2013 

keretében, a Go Green c., HUHR/1101/1.2.2/2011 azonosító számú projekt részeként valósul meg. 
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