
Peresznyére érve, jobban mondva begurulva, forduljunk 
balra a Hunyadi János utcába, elkerülve a forgalmasabb 
fő utat. Ezen az úton, a Boldogasszony-patak völgyében 
találjuk a Széchenyi-kastélyt, amely szociális otthonként 
működik. Vele szemben gyönyörű parkot, játszóteret, 
pihenőhelyet találunk. A Csepregig vezető utat (jó idő-
ben) kavicsos, földes úton, dimbes-dombos szántóföldek 
között tesszük meg. Nagy élmény a végeláthatatlan te-
rületek között tekerni.

Egy betonos útra érve jobbra, majd pár száz méter múlva 
balra fordulunk és kb. 800 méteres szakaszon a fő úton 
haladunk. A Csepregi horgásztóhoz a táblával jelölt he-
lyen kanyarodunk le jobbra. A tó déli részén kerüljük meg 
a tavat, ahol pihenőt tarthatunk, fotózhatunk, élvezhet-
jük a tó és a mellette emelkedő domb, illetve a rajta lévő 
szőlőültetvények látványát.

Csepreg központját a Bognár Ignác, majd a Hunyadi ut-
cán érjük el. A városon átvezető kerékpársávon, majd ke-
rékpárúton jutunk vissza a Bükről kiinduló kerékpárútra, 
melyre a körforgalomban csatlakozunk vissza. Ezen úton 
haladva 4-5 km-t megtéve visszaérkezünk Bükfürdőre.

Szelestére érkezve semmiképp ne hagyjuk ki a település 
közepén, jobb oldalon található páratlan szépségű arbo-
rétumot. Az arborétumban több fajból álló fenyvescso-
portok, tiszafa-sorral szegélyezett utak, szelídgeszte-
nye liget, borostyánnal átszőtt szépséges erdőrészletek 
között több ritka, védett és szép lágyszárú is él, például 
kockásliliom, királyné gyertyája, stb. Az arborétum kiala-
kítása óta ingyenesen nyitva áll a látogatók előtt. 

A pihenő után visszaindulunk Felsőszeleste felé, a közsé-
get elhagyva, a Szelestei-patakot követően az út jobbra, 
majd balra ívelve halad. Mi ebben a bal kanyarban térünk 
le jobbra egy földes, kavicsos útra és a kisebb dombo-
kon lévő szántók között haladunk Répceszentgyörgyig. 
A községet elhagyva egy enyhe emelkedőn tekerünk 
fel. A legfelső pontján gyönyörű panoráma nyílik elénk: 
tiszta időben a közeli Kőszegi-hegység és a Bécsi Alpok 
keleti részén emelkedő Rax és a Schneeberg hegyek is 
láthatók. (kb. 177 m-es tengerszint feletti magasság) 
Bő községbe visszaérkezve az útkereszteződésben két 
lehetőség közül is választhatunk: ha elegendőt bringáz-
tunk, akkor balra indulunk Bük irányába, viszont, ha sze-
retnénk folytatni a túránkat, akkor induljunk egyenesen 
Lócs irányába. Az útvonal nem érinti a települést, de ér-
demes bemenni és megcsodálni a több, mint ezer rózsa-
bokorral díszitett kis falut. Ha kihagyjuk Lócsot, akkor a 
fő utak kereszteződésébe érve balra fordulunk és egye-
nesen Bükfürdőre érkezünk.

BÜK 4 – A tó vonzásában
Útvonal: Bük (Bükfürdő) – Szakony – Zsira – Répcevis – 
Peresznye – Csepreg – Bük (Bükfürdő)

Útvonal hossza: 34 km
Szintemelkedés: 140 m
Menetidő: kb. 3 óra
Javasolt kerékpártípus: trekking, túra, MTB kerékpár
Útvonal linkje: www.strava.com/routes/17245372

Bükfürdőről induló kerékpártúránk első harmadában 
kerékpárúton haladunk, egészen Zsira községig. Ezen 
útszakaszon áttekerünk Bükön, majd a városból kiérve, 
szántókkal szegélyezett úton érünk el Szakonyba. Végig 
egyenesen kell haladnunk, nem kell letérni a kerékpárút-
ról. Tiszta időben láthatjuk a Kőszegi-hegységet, majd 
Zsirára érkezve az útkereszteződésben balra, Kőszeg 
felé vesszük az irányt. A településen alkalmas helyeket 
találunk étkezésre, pihenésre.

Répcevisig a Répce mellett haladunk a főúton, majd a 
településre érve, az Ásás-csatorna mellett hangulatos 
pihenőhelyet találunk. A településen egyenesen áthalad-
va, a faluból egy emelkedőn keresztül vezet utunk, mely 
emelkedőn felérve elénk táruló látvány feledteti velünk a 
tekerés enyhe nehézségét. Láthatjuk Büköt, a kiinduló-
pontunkat is madártávlatból, illetve „áttekinthetünk” a 
szomszédos Ausztriába is.

BÜK 5 –
Látványos élménytúra
Útvonal: Bük (Bükfürdő) – Bő – Gór – Szeleste –
Répceszentgyörgy – Gór – Bő – Bük (Bükfürdő)

Útvonal hossza: 28 km
Szintemelkedés: 90 m
Menetidő: kb. 3 óra
Javasolt kerékpártípus: trekking, túra, MTB kerékpár
Útvonal linkje: www.strava.com/routes/17219780

Bükfürdőről kerékpárúton érünk Bükre, majd a főúttal 
párhuzamos kerékpárúton balra fordulunk, Bő irányá-
ba. A faluban a zöld „Termál út” táblát követve jobbra – 
Hegyfalu felé fordulunk, majd Gór község előtt balra és 
100 méter után jobbra, egy kavicsos útra kanyarodunk 
le. Nagyon hangulatos rész következik, szántóföldekkel, 
erdőkkel tűzdelve. Egy hosszan elnyúló dombon tekerünk 
fel, a dombtetőre érve egy hosszan elnyúló lejtő követke-
zik, miközben kipihenhetjük az emelkedő „fáradalmait”.

KÉT KERÉKEN

a Répcevidéken
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BÜK 6 – MTB-s élmények 
avagy Tereptúra a felszabadultság jegyében

Útvonal: Bük (Bükfürdő) – Tömörd – Kőszegfalva 
(Abért-tó) – Kőszeg – Ólmod – Peresznye – Répcevis – 
Csepreg – Bük (Bükfürdő)

Útvonal hossza: 62 km
Szintemelkedés: 500 m
Menetidő: kb. 4-6 óra
Javasolt kerékpártípus: MTB
Útvonal linkje: www.strava.com/routes/17248438

Bükfürdőről kiindulva kerekezzünk át Alsó-Bükre, majd az 
első kereszteződésnél forduljunk balra és tekerjünk Szom-
bathely irányába a főúton a vasúti átjáróig. Azt követően 
egyenesen, egy földúton folytatjuk utunkat, majd jobbra 
fordulunk az országos kék túra jelzéseit követve. Gyönyörű 
környezetben tekerhetünk az erdők ölelésében, majd bal-
ra áfonya ültetvényt találunk és rövidesen Kincsédpuszta 
lakóházai következnek. Ezt követően a kék jelzések a fő 
út túloldalán folytatódnak, alapos körültekintést követő-
en keljünk át a fő úton. Kavicsos, lejtős, illetve emelkedős 
útszakasz következik Tömördig, de itt is az erdők között 
haladunk. Tömördön a Szent Ilona-templomot elhagyva az 
Ablánc-patakon lévő híd után jobbra fordulunk. Remek pi-
henőhely található itt, játszótérrel. A túra egyik legszebb 
erdei részei következnek: a Gradics-forráshoz érve, illetve 
közvetlen utána a domboldalban a könnyebb, biztonságo-
sabb haladás érdekében gyalogosan, kerékpárunkat tolva 
haladunk tovább. A dombos szakasz után erdészeti uta-
kon haladunk tovább, követve a kék túra felfestéseit, majd 
kerékpáros jelzéseket is találunk, ami a piros és kék tú-
raútvonalak keresztezéséig vezet. Az erdészeti utak ke-
reszteződésétől tovább a piros útjelzőket figyeljük, így ér-
kezünk meg Kőszegfalvára. A Kőszegi utcára jobbra, majd 
a Szent Lénárd-templom előtt lévő Vasút utcába fordu-

lunk és ezen egyenesen az Abért-tóhoz érünk. Előtte kellő 
körültekintéssel haladjunk át a vasúton és a főútvonalon. 
Remek hely egy hosszabb-rövidebb pihenő beiktatására, 
étkezésre, regenerálódásra. A pihenő után tekerjünk visz-
sza Kőszegfalvára, majd kerékpárúton Kőszegre. Akár két 
keréken is felfedezhetjük a város nevezetességeit, majd a 
Fő teret a Várkörön elhagyva az EuroVelo13 útra érünk – 
forduljunk jobbra a Dózsa György úton és a 87-es főutat 
keresztezve erdészeti úton menjünk tovább Ólmod felé. 
7-800 méteres szakaszon a magyar-osztrák határ men-
tén kerekezhetünk, majd a faluba érve térjünk le az EV13 
útról és a zöld jelzést kövessük – egyenesen.  
A falu végén ivóvíz vételi lehetőség is található a Szent 
Márton templomnál, majd kb. 600 m múlva az öreg töl-
gyek árnyékában -balra - pihenőhelyeket találunk. Az út 
folytatására Peresznyéig két lehetőségünk van: 
• a pihenőhelyet elhagyva, a keresztnél balra fordulunk 

és a zöld jelzések mentén haladunk tovább sík terüle-
ten. Egy hiányos fahídon tudunk átjutni a patakon, majd 
egy erdős rész következik, 40-50 m szintemelkedéssel, 
ahol újra a határsáv mellett tekerhetünk. A pataktól kb. 
1 km múlva a sűrű fenyőerdők között lévő erdei úton 
kerekezünk, majd elhagyjuk a Felső-Nagy-Erdőt és dél-
re, Peresznye felé vesszük az irányt.

• maradunk az aszfaltozott úton kb. 2,5-3 km-t megtéve 
Horvátzsidányba érünk, ahol a Söröző előtt egyenesen, 
majd ahogy az út kanyarodik, haladunk tovább Peresz-
nye felé. 

Peresznyétől Répcevisig a főúton tesszük meg ezt a pár 
kilométeres szakasz, majd Répcevisre érkezve az első 
utcánál jobbra fordulunk, az egykori Sárvár-Oberloisdorf 
vasútvonal nyomvonalára. Ezen kavicsos, illetve földúton 
haladunk végig Csepreg városáig, amelyen a nyomvona-
lat követve átkelünk, majd a Boldogasszony tó mellett 
érkezünk az aszfaltozott főúthoz, ahol jobbra fordulunk. 
A vasúti átkelő után Bük irányába, balra fordulunk, majd 
egyenesen haladva 2 km-t megtéve Bükre, majd Bükfür-
dőre érkezünk vissza.



Alapos körültekintést követően a 84-es számú főúton 
átkelve jobbra csodás kerámiákat láthatunk, amelyeket 
nem csak megtekinthetünk, de vásárolhatunk is belőlük. 
A Fő utcán induljunk tovább „toronyiránt” és az Alexand-
ria Szent Katalin templom felé – jobbra – folytassuk a 
kerékpártúrát Iván településre. Ezt az utat akár „akácos 
út”-nak is nevezhetjük, mivel az erdők zöme ezen fafa-
jokból áll össze. Harmonikus látványt nyújtó kisebb lan-
kák követik egymást, melyeket árnyékot adó erdőfoltok 
szakítanak meg. Tiszta időben a Kőszegi-hegység és az 
Alpok hegyeinek látványa is elkísér bennünket. 

Iván község előtt legtöbbször lovak legelésznek az út 
mentén, arra csábítva minket, hogy megálljunk és szem-
ügyre vegyük őket. Ivánba érve Csepreg felé fordu-
lunk és tovább tekerünk az erdős részek, majd szántók 
mellett. Így érkezünk meg Simaságra, ahol a 84-es sz. 
főúton, szintén alapos körültekintés után áthaladunk, 
majd egyenesen tovább tekerünk Lócs felé, ahol tavasz-
tól őszig szinte az egész faluban a virágzó rózsák lát-
ványában gyönyörködhetünk. A faluból kiérve pár km-t 
megtéve érkezünk vissza Bükfürdőre. 

A tavat elhagyva egy kavicsos, földes úton a kálvária 
mentén jutunk el a Csepreg külterületén található neogó-
tikus stílusban épített Boldogasszony-kápolnához. A ma 
látható épület elődjét, ami egy román-kori, kváderkőből 
épült és tekintélyes kőfallal övezett 31 x 11 m-es alap-
területű, nagy méretű templom volt, 1861-ben statikai 
problémák miatt lebontották. Helyén Jankovich Gyula 
gróf építtetett neogótikus kápolnát 1869-ben őse, Jan-
kovich Antal és családja számára. A kápolnához vezető 
kálvária 1867-ben Carstanjen Gusztávnak, a Schöller cu-
korgyár akkori igazgatójának köszönheti meglétét. (Va-
lószínűleg nem függetlenül attól, hogy a cukorgyár épí-
téséhez felhasználhatták a lebontott templom köveit). 

A keresztút szimbólumai mentén tovább haladva az asz-
faltozott főúthoz érve Csepregre érkezünk. Itt találjuk 
a vasúti emlékhelyet, hajdanán itt mozdonyok pöfög-
tek, vasútvonal működött. Túránk során felfedezhetjük 
Csepreg nevezetességeit, pihenhetünk a parkban, majd a 
városon átvezető kerékpárúton haladjunk tovább északi 
irányba. A várost elhagyva egy körforgalomhoz érünk, 
ahol jobbra fordulunk és a kerékpárúton haladhatunk vé-
gig, kiindulópontunkra, Bükfürdőre.   

Az Eötvös utcán északi irányba indulva, a városi Tou-
rinform irodánál menjünk át a főút túloldalán található 
Szent Kelemen pápa és vértanú - templom parkjába. Itt 
láthatjuk Felsőbüki Nagy Pál síremlékét is. A templom 
mellett található temető kerítése melletti keskeny, ka-
vicsos úton indulunk tovább majd jobbra fordulunk az 
aszfaltozott Ady Endre utcába. A rövidesen következő 
kereszteződésben balra fordulunk a Marx utcába, mely-
nek végén már tábla jelzi a Napsugár játszóparkot, me-
lyet balra fordulva érünk el.

A játszóparkban minden korosztály megtalálja a számára 
megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. A szépen kiépített 
tóparton játszótér és mini golf pálya, a hatalmas játszó-
házban pedig fedett helyszínen kicsik és nagyok számára 
kialakított játékokat találhatunk. Ha a játszóparkban tett 
látogatás után maradt még energiánk, akkor ellátogat-
hatunk a közeli Kristály Torony kalandparkba is. 
A kiindulópontra a játszóház északi oldalán található asz-
faltúton jutunk, majd a végén balra fordulva az Európa 
úton tovább tekerve a Kneipp parkhoz érkezünk. Sétál-
junk végig a mezítlábas száraztaposó pályán és felfris-
sülve érkezünk vissza a kiindulási pontra. 

BÜK 1 – „Akácos út”
Útvonal: Bük (Bükfürdő) – Szakony – Egyházasfalu –
Újkér – Iván – Simaság – Lócs – Bük (Bükfürdő)

Útvonal hossza: 41 km
Szintemelkedés: 140 m
Menetidő: kb. 3,5 óra
Javasolt kerékpártípus: trekking, túra, országúti kerékpár
Útvonal linkje: www.strava.com/routes/17219276

Bükfürdőről, a fürdő nyári bejárata elől indulunk és ke-
rékpárúton haladva érjük el Alsó-, Közép-, majd Fel-
ső-Büköt. A fürdővárost elhagyva utunkat nyugat felé, 
a külön nyomvonalon haladó kerékpárúton folytatjuk. 
A körforgalomból egyenesen tovább haladva rövidesen 
Szakony községbe érkezünk. A hangulatos házak mentén 
kerekezve utunk során megtekinthetjük a Szent István 
király-templomot, majd a faluban kb. 2 km múlva fordul-
junk jobbra Újkér, Iván irányába. 

A települést elhagyva végeláthatatlan szántók szegé-
lyezik utunkat. 4,5 - 5 km-re egy idilli helyszínt, remek 
pihenőt találunk a Keresztényi Szűz Mária kápolna kör-
nyezetében. (jobbra)

Ezt követően érkezünk Egyházasfaluba, amelyen átha-
ladva a következő település, Újkér község következik.

BÜK 2 – Nem „csak” boldog 
asszonyok kerékpártúra
Útvonal: Bük (Bükfürdő) – Csepreg: Boldogasszony-tó - 
Csepreg – Bük (Bükfürdő)

Útvonal hossza: 20 km
Szintemelkedés: 60 m
Menetidő: kb. 2 óra
Javasolt kerékpártípus: trekking, túra, MTB kerékpár
Útvonal linkje: www.strava.com/routes/17219392

Kerékpártúránkra a Bükfürdő Thermal & Spa nyári bejá-
rata elől indulunk útnak, kerékpárúton a Bernáth Lajos 
sétányon végig tekerve.

Alsóbükön, letérve a kerékpárútról a fő úton Acsád irá-
nyába fordulunk. Rövidesen a Répce-folyót keresztez-
zük, majd utunkat folytatva a főutak kereszteződésében 
jobbra, Csepreg irányába fordulunk. Ezen útszakaszon 
szép, szabályosan ültetett 8-10 méteres nyárfák mellett 
tekerünk, majd rövidesen balra fordulunk a Boldogasz-
szony-tóhoz, amit bal oldalon egy tábla is jelez. Kavicsos 
úton jutunk a tóhoz, melynek északi oldalán, a füves töl-
tésen kerékpárral is folytathatjuk utunkat. A tónál kicsit 
megpihenhetünk, a túraútvonal ezen szakasza a Má-
ria-út zarándok útvonal gyalogtúra része.

BÜK 3 – Fedezd fel a várost, 
légy AKTÍV
Útvonal: Bük (Bükfürdő) 

Útvonal hossza: 10,5 km
Szintemelkedés: 20 m
Menetidő: kb. 1,5 - 2 óra (+ játszóház)
Javasolt kerékpártípus: trekking, túra, MTB kerékpár
Útvonal linkje: www.strava.com/routes/17306185

Induljunk el Bükfürdőről, a Bükfürdő Thermal &Spa nyári 
bejárata előtti parkolóból.

A kerékpárúton haladunk Bük centrumába, majd a Kö-
zép-Bükön található körforgalomban a Széchenyi István 
utca irányába haladunk tovább. Itt találjuk bal oldalon a 
Polgármesteri Hivatal modern épületét és a körülötte 
elterülő gyönyörű Széchenyi parkot. A déli oldalon, a 
Torkos soron áll a korhűen felújított zsúptetős Koczán-
ház. Utunk folytatásaként a Répce-menti tanösvényen 
megismerhetjük a Répce-menti élővilágot, melyről látvá-
nyos, informatív táblákon kapunk információt.

A Széchenyi utcán továbbhaladva a jobb oldalon találha-
tó Eötvös-parkhoz érünk, ahol szintén érdemes egy kis 
pihenőt beiktatni. Tourinfo Bükfürdő

H-9740 Bükfürdő, Termál krt. 2.
Tel.: +36 94 558 416 Mobil: +36 30 34 72 603 

e-mail: info@visitbuk.hu

Tourinform Bük
H-9737 Bük, Eötvös u. 11.

Tel./Fax: +36 94 558 419 Mobil: +36 30 37 40 343
e-mail: buk@tourinform.hu

www.visitbuk.hu


