„Csak a szellemileg és testileg tevékeny élet emelhet
bennünket az emberi boldogság tetőfokára”(Széchenyi I.)

Széchenyi Emlékhelyek Túra 20/10 km
Nagycenk 2016. április 09.

A túra célja, megismerni és végigjárni a Széchenyi család emlékhelyeit Nagycenken és a
környékén egy teljesítménytúra keretén belül.
A túra útvonala sorban érinti a Széchenyi emlékhelyeket, ahol ellenőrző pontokat létesítünk.
A résztvevők tájékoztató füzet, térkép segítségével tudnak haladni a kijelölt úton, a haladást
jelölő szalagok is segítik. Minden egyes ellenőrző ponton az adott emlékhelynek megfelelő
pecséttel igazoljuk az áthaladó túrázókat.
A rajt, a cél és a féltáv az Alkotóház, ami egyben frissítőpont is. A résztvevők itt teát, vizet,
csokit, kalácsot és zsíros kenyeret kapnak.
Szintidő: 3 óra/10 km, 6 óra/20 km.

A túra több mint sport, de nem verseny!
Ellenőrző pontok 20 km:
1. Alkotóház (Start)
2. Széchenyi tér (Hűségkút – Széchenyi szobor – Templom)
3. Mauzóleum
4. Horgásztó
5. Önkormányzat
6. Kastély - Lovarda
7. Alkotóház (Féltáv)
8. Széchenyi Pince (Vinczellér Borház) Fertőboz
9. Gloriette Kilátó
10. Széchenyi Béla sírhelye (Hárfasor vége)
11. Múzeumvasút - Szoborpark
12. Alkotóház (Cél)
Útvonal 20 km
Alkotóház – kerékpárút, kastély mellet – Szent Imre út – Iskola – Széchenyi tér – Templom –
Mauzóleum – Újtag major –földút egészen a horgásztóig – fahíd az Aranypatakon át – volt

határőr laktanya – Major út – Gyár út – Önkormányzat – Vám utca – Kastély – Lovarda ––
Franciakert – Kastély főbejárata - Őrépületekkel védett kovácsoltvas kapu – Alkotóház –
Hidegségi út – Hidegség – kerékpárút Fertőbozig – Széchenyi Pince - Forrás – Gloriette
kilátó – Kisboz - szőlőkön át – Széchenyi Béla sírhelye – Hársfasor – Múzeumvasút Szoborpark – Alkotóház.
Ellenőrző pontok 10 km
1. Alkotóház (Start)
2. Széchenyi tér (Hűségkút – Széchenyi szobor – Templom)
3. Mauzóleum
4. Önkormányzat
5. Kastély - Lovarda
6. Alkotóház (Féltáv)
7. Gloriette Kilátó
8. Széchenyi Béla sírhelye (Hárfasor vége)
9. Múzeumvasút - Szoborpark
10. Alkotóház (Cél)
Útvonal 10 km
Alkotóház – kerékpárút, kastély mellet – Szent Imre út – Iskola – Széchenyi tér – Templom Mauzóleum – Önkormányzat – Vám utca – Kastély – Lovarda – Franciakert – Kastély
főbejárata – Őrépületekkel védett kovácsoltvas kapu – Alkotóház – Kisboz – szőlőkön át –
Gloriette – szőlőkön át – Széchenyi Béla sírhelye – Hársfasor – Múzeumvasút – Szoborpark
– Alkotóház.
Fontos!






Az ellenőrző pontokat a megadott sorrendben kell érinteni!
A közlekedési szabályokat be kell tartani, különösen a főúton való átkeléskor (zebra –
fénysorompó)!
Kiemelt figyelmet kell fordítani a Hársfasoron lévő vasúti síneken való áthaladáskor!
Egészségügyi szolgálat az Alkotóházban (rajt – féltáv – cél) áll a résztvevők
rendelkezésére.
A túrán mindenki saját felelősségére indul!
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