
Küngös Kör

 
Túra leírás 

  
A Bringa Parkból Balatonf zf irányába indulunk el a balatoni kerékpárúton. Áthaladunk a 
kenesei üdül övezet központján a Két dudás csárdánál lév vasúti átjáróig, ahol 
biztonságosan átkelhetünk a 71-es f úton is, mivel itt jelz lámpa biztosítja a biciklis 
forgalom átkelését. 

Innen tovább haladva már is elérkeztünk Kenese egyik nevezetességéhez a löszfalba vájt 
Tatár likakhoz. Itt végig a löszfal alatt haladunk tovább beérve Balatonkenese város 
központjának a széléhez. Majd kétszer balra fordulunk és enyhe emelkedés széles aszfalt 
úton felfelé tekerünk a Sós hegy irányába.   

A könny emelked középtáján található a rendkívül hangulatos, kerthelységgel is 
rendelkez Lovas csárda, ahol kiváló házias konyha várja a vendégeket kedvez árakkal. A 
lovas központ változatos szolgáltatási mellett a hazai lovassport egyik f balatoni bázisa.   

Tovább haladva az úton el zetes bejelentkezés után megtekinthet a Parragh arborétum, 
gyönyör kilátással a Balatonra. Pár száz méter megtételét követ en murvázott úton 
biciklizve elérünk a Sós hegyi kilátóhoz vezet elágazáshoz. Itt egy 300 m 

 

es kitér t téve 
jutunk fel a löszfal tetejére. Innen leny göz kilátás tárul elénk a csodálatos Balatonra.   

A Sós hegy ezen része szigorúan védett természetvédelmi terület, mivel Európában egyedül 
itt található a tátorján virág nagy kiterjedés él helye.   

Visszatérve a Kenese Kör útvonalra kb. 1 km-t követ en elérkezünk az els speciálisan a 
kerékpárosok számára fából épített es beállóhoz, ahol kulturált pihen hely került 
kialakításra.   

Aszfaltozott úton tekerünk tovább, keresztezve a Papkeszi utat, az átkelésnél figyeljünk, a 
KRESZ szabályai szerint kell a kerékpárral is közlekedni. Egy szemet gyönyörködtet 
fasoron áthaladva érkezünk a Kenese Kör és a Küngösi Kör találkozási csomópontjához. 
Itt található a II. számú pihen , es beálló.   

Az útvonal els szakasza eddig megegyezik a Kenese Körével , egészen a második fedett 
pihen nél lév elágazási pontig (volt gémeskút).  



Ennél a pontnál egyenes haladunk tovább a Küngös Körön és átkerekezünk a Kenesét 
elkerül f út fölött átível felüljárón. Kb. 1 km 

 
t tekerünk murvázott, mez gazdasági úton, 

majd következik egy ideális bringa autópálya egészen Küngösig. Ez a nyílegyenes, 
gyakorlatilag vízszintes aszfaltozott út korábban TSZ út volt. Jelenleg autóforgalomtól 
mentes, betakarításkor használják mez gazdasági gépek.   

Gondtalan száguldás után megérkezünk Küngös településére, a III. számú pihen helyhez, 
amely az Önkormányzat hangulatos, árnyas kertjében található.  

Ezzel szemben közért és a helyi vendéglátóhely várja a biciklis vendégeket. 

Pihen alkalmával megtekinthetjük az Európában egyedül álló, nemrég felújított Szent Kinga 
templomot.  

A falu határában visszafordulva egy földúton csatlakozunk be az útvonal visszatér ágába, 
egy rendkívül széles sima, jól kerékpározható, stabilizált mez gazdasági útba, mely a búza 
és a kukoricatáblák között szeli át a tájat és a végén belecsatlakozik az aszfaltos 
bringasztrádába .  

Ett l kezdve a Kenese Kör 

 

Küngös Kör csomópont elágazásig ugyanazon a 
nyomvonalon haladunk, melyen jöttünk. Az elágazásnál balra fordulunk és rátérünk a 
Kenese Körre , melyen visszaérkezünk a kiindulási pontunkra, a Bringa Parkba.  

Azaz balra fordulva követjük a Kenese kör útvonalat Kenese központjának irányába.  

Megkerüljük a hagyományos állattartással m köd juh hodályt. A nagyszámú szabadban 
legelész bárányok látványának a közelsége igazi élményt nyújt az állatokat szeret 
gyerekeknek, feln tteknek egyaránt.  Ezen a kb. 200 

 

300 m szakaszon azonban közvetlen 
es s id után számítani kell sáros szakaszokra.  

A továbbiakban elérkezünk egy fennsíkra, ahonnan ismét elénk tárul a Balaton látképe. A 
fennsíkról folyamatosan gurulunk le a Gulya völgybe egy korabeli szekérúton, beérkezve 
Kenese külterületére. Innen kiváló min ség murvázott stabilizált úton kerüljük körbe Kenese 
keleti részét, becsatlakozva a 71 

 

es f utat keresztez balatoni bringa körútba 
Balatonakarattya határában. Ezen leereszkedve érkezünk vissza a Bringa Parkunkhoz, a 
kiindulópontra. 

A büfében elfogyaszthatunk egy jó frissít italt vagy egy sört, kinek kedve szerint! 
Biztonságosan lerakhatjuk meg rzésre a kerékpárt, átvehetjük a fürd ruhánkat az öltöz ben 
és irány a 400 m 

 

re lév szabad strand, a BALCSI!!!  


