
GPS-koordináta: N 47°40’47” E 16°34’16”
 

Észrevételeit, kérdéseit az alábbi telefonszámon 
és e-mail címen jelezheti: 

+36 99/506-834 ill. titkarsag@taegrt.hu

Várisi sétaút
tanösvényA térképszakértő 

INDULÁSI PONT

VÁRISI SÉTAÚT

ERDEI 
TORNAPÁLYA



Ezen a szakaszon 
fitnesz eszközö-
ket helyeztünk 
el, amelyeket a 
világításnak kö-
szönhetően akár 
késő este is hasz-
nálhatnak. 

Ezt követően egy rövidebb meredek szakasz után a  
Dalos-hegyi sípálya irányába fordul, majd visszavezet 
a Lővér hotel melletti buszfordulóig, ahol a pálya véget 
ér. Az Ojtozi sétány utáni szakaszokon fából készült erő-
egyensúly és ügyességi eszközök váltakoznak. 

Parkolási lehetőség a Lővér Szálló előtt és az Ojtozi sé-
tány kemping felöli végén kialakított parkolóban van. 
Mindazoknak, akik a sétautat és a tanösvényt igénybe 
veszik felüdülést és jó egészséget kívánunk!

A kialakítása igazán 
családbarát: padok-
asztalok várják az 
idősebbeket, pelen-
kázók, játszótér fo-
gadja a kisgyermekes 
látogatókat. 

A sétaúton információs táb-
lák mutatják be a Sopron-
ban és környékén található 
látványosságokat, termé-
szeti értékeket, a parkerdőt 
és az itt folyó erdőgazdál-
kodást. A jelölése stilizált 
Tűztorony. 

A kalandra vágyók éjszakai kivilágításban gyönyörköd-
hetnek a táj és az Ojtozi csata emlékmű szépségeiben. 
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VÁRISI SÉTAÚT 
A sétautat a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. Sop-
ron Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatá-
sával alakította ki 2011. júniusában. 2012-ben további 
jelentős fejlesztéssel az 
Ojtozi sétány közvilá-
gítással lett ellátva. 
A tanösvény a Lővér 
Szálló elől indul és mint-
egy 3300 m hosszan, 
végig kiépített úton az 
Ojtozi sétányba csatla-
kozva ér vissza a kiindu-
lási pontba.
Csak gyalogosan vehető igénybe, azon gépjárművel 
közlekedni valamint lovagolni és kerékpározni TILOS!

ERDEI TORNAPÁLYA
A sportolni vágyók igénybe vehetik a néhány helyen kö-
zös nyomvonalon haladó  Erdei Tornapályát. 
Az országban elsőként 1971-ben kialakított tornapálya 
hossza 2 km és 20 állomásból áll. Ezek helyét táblák jelzik, 
amelyeken tájékozódhatnak az elvégzendő feladatokról. 
A pályát bárki, bármikor térítésmentesen használhatja!

Az Ojtozi-sétány 
Fagus hotel felőli 
részétől indul, vé-
gighalad a sétányon, 
amely egész évben 
éjszakai világítás-
sal is ellátott. 


