
 

Székesfehérvárról két keréken a Gaja-völgybe - Székesfehérvár és környéke 

 

 

Túra hossza: 55 km 

Nehézsége: Könnyű 

Terep: Síkvidék és dombvidék 

Szintemelkedés: 218m 

Tájegység: Móri-árok 

Érintett települések: Székesfehérvár, Iszkaszentgyörgy, Kincsesbánya, Fehérvárcsurgó, 

Bodajk 

 

A székesfehérvári vasútállomástól indulva Iszkaszentgyörgyig végig kerékpárúton vezet az 

útvonal. (Prohászka - Ottokár út - Horváth István utca - Hosszúsétatér - Balatoni út - Sütő 

utca - Piac tér - Palotai út - Régi Csóri út - Csóri Új út - Iszkaszentgyörgyi út). 

Iszkaszentgyörgyön a Petőfi Sándor utcáról (11,9 km) vagy jobbra tartva haladunk tovább a 

Kincsesi úton és egyből Kincsesbánya felé vesszük az irányt, vagy balra a Privát úton, majd 

jobbra az Ady Endre utcán át érhetjük el a Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastélyt (13,5 km). A 

kastélyparkban jelölt tanösvényen juthatunk el a Kőpiramisig és az iszkaszentgyörgyi 

kilátóba. A kastélytól kivezető útról balra elindulva a József Attila utcán, a Rákóczi Ferenc 

utcán majd a Kossuth Lajos utca végén balra fordulva térünk rá a Kincsesi útra (14,7 km), 

mely elvezet Kincsesbányára. A Kincsesi út egy kis forgalmú út, a gépjármű forgalomra 

fokozottan figyeljünk. Kincsesbányát elérve a Kossuth Lajos utcán gurulunk be. Az első 

nagyobb kereszteződénél (16,9 km) a Gúttamási balra táblázásnál haladjunk tovább 

egyenesen a Kossuth utca végéig, ott jobbra fordulva, majd pedig jobbra tartva a Kertalja 

utcán hagyjuk el a falut és tekerünk tovább egészen a következő STOP táblás 

kereszteződéig (19.1 km). A kereszteződéshez lejtőn érkezünk, fokozottan figyeljünk, lassan 

közelítsük meg és álljunk meg a kereszteződénél. Itt balra fordulunk Fehérvárcsurgó felé. 

Fehérvárcsurgóra beérve a Dózsa György úton haladunk egészen az út bal oldalán található 

Károlyi kastélypark bejáratáig (20,9 km). A parkban mindenképp érdemes egy pihenőt tenni. 

A Károlyi-kastélytól Bodajk felé vesszük az irányt és a Dózsa György úton továbbhaladva 

hadjuk el a települést továbbra is a kisforgalmú úton tekerve. Bodajkra beérve a Petőfi 

Sándor utcán menjünk el a Zrínyi Miklós utcáig, ott balra fordulunk a vasútállomás felé, de 

nem megyünk el addig, hanem az első lehetőségnél szintén balra tartva folytatjuk utunkat  a 

Zrínyi Miklós utcán, majd folytatólagosan egyenesen a Széchenyi István utcán. Az 

Széchenyi utca végén  jobbra fordulunk a Templomkert utcára, majd balra tartva haladunk 

tovább a Tópart utcán a Deák Ferenc utcáig, ahova balra ráfordulva jutunk el a Bodajki tóig 

(26 km), onnan már csak néhány lépésnyire van a Segítő Szűz Mária Kegytemplom. Innen a 

Kálvária utcán a Bodajki Kálváriáig juthatunk el (26,7 km). 

 

Alternatív útvonalak: 

1. Kincsesbányánál az első nagyobb kereszteződénél (16,9 km), aki szeretne a Gaja-völgy 

át eltekerni Fehérvárcsurgóra, az itt tud elfordulni balra Gúttamásinak (12,2 km - haladó 

bicikliseknek ajánljuk). Útvonal: https://goo.gl/maps/EoHsiic3qJp 

 

https://goo.gl/maps/EoHsiic3qJp


2. Ha el szeretnénk látogatni a Fehérvárcsurgói-víztározóig, akkor két irányból is mehetünk: 

 

2.1. Kincsesbányától a Gúttamási balra táblázásnál haladjunk tovább egyenesen a 

Kossuth utca végéig, ott jobbra fordulva, majd pedig balra tartva a Rákóczi utcán át 

végighaladva eljutunk Rákhegyre és a Fehérvárcsurgói-víztározóhoz, illetve a 

Rákóczi útról lefordulva egy átkötő úton továbbhaladva eltekerhetünk egészen 

Fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyig. (4,5 km) 

https://goo.gl/maps/VtfVy7ecymu 

 

2.2. Fehérvárcsurgói Károlyi-kastély bejáratától balra továbbhaladva balra rákanyarodunk 

a Kossuth Lajos utcára, majd balra tartva a Petőfi Sándor utcán elhagyva a falut az 

úton tovább jutunk el a víztározóig. (1,6 km) 

https://goo.gl/maps/rhymAajEVbm 

 

3. Ha a Gaja-völgyi tájcentrumot is útba szeretnénk ejteni, akkor  haladjunk tovább a kastély 

bejáratától balra a Dózsa György úton a Szabadság utcáig, forduljunk rá balra és a 

Szabadság utcán, majd az Aranyhegy dűlőn át ebből az irányból az út jobb oldalán lesz 

táblázva a tájcentrumhoz vezető út. 

https://goo.gl/maps/dirbh8iRZEm 

 

 

https://goo.gl/maps/VtfVy7ecymu
https://goo.gl/maps/rhymAajEVbm
https://goo.gl/maps/dirbh8iRZEm

