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Jelzés Műutas útvonal: Attyapuszta-Celldömölk-Kemenesmihályfa végig műúton (Nem 

javasoljuk!!!)                                                  Nehézség        Úttípus                           

Attyapuszta kármelita kolostor 
és zarándokszállás bejárata 0,0 0,0

Pápakovácsi (Nórápi elágazás) 204 2,8 2,8 Gy műút

Nóráp 7 5,0 5,0 nincs műút

Dáka 18 9,8 9,6 nincs műút

Pápadereske 23 12,4 12,2 nincs műút

Nyárád előtti Bitva-keresztezés 26 15,4 15,8 nincs műút

Nemesszalók 21,7 nincs műút

Mersevát 187 29,5 32,9 nincs műút

Celldömölk Bazilika 49 35,5 40,6 nincs műút

Kemenesmihályfa Szent Kristóf 
Zarándokház

50 40,2 45,3
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 Jelzés Zarándokbarát útvonal: Attyapuszta-Mihályháza-Külsővat-Celldömölk-
Kemenesmihályfa (földutakon és kis forgalmú műutakon)                                                   Nehézség        Úttípus                           

Attyapuszta kármelita kolostor 
és zarándokszállás bejárata

190 0,0 Gy A zarándokszállásról kilépve jobbra folytatjuk utunkat betonúton. Épületegyüttes (idősek otthona) és ugató kutyák között haladunk el, majd 
balra fordulunk fenyőfák között. 

Kutya szabadon, de 
nem bánt! betonút

191 0,4 Gy Kapun megyünk át. betonút

192 0,4 Gy Balra-jobbra földútleágazás, balra lovas farm, mi egyenesen továb a betonúton. Utunka jobbra fordul, s balra ismét feltűnik a szélkerék, amit 
már korábban is láttunk. betonút

193 1,3 Gy Jobbra leágazás, mi tovább bal kanyarban a betonúton. betonút

194 1,4 Gy Kereszteződéshez érünk. Utunk egyenesen folytatódik. betonút

195 1,7 Gy Balra folcipálya kezdődik. betonút

Útszéli kereszt 196 1,9 Gy Egy útszéli keresztnél jobbra fordul utunk. betonút

197 2,0 Gy Elektromos vezeték alatt megyünk át. Beérünk Pápakovácsiba. betonút

Pápakovácsi református templom 198 2,1 Gy Elhaladunk a református templom mellett. betonút

Katolikus templom 199 2,3 Gy Balra katolikus templom, jobbra nagy régi épületben általános iskola. betonút

Polgármesteri Hivatal 200 2,4 Gy betonút

Háziorvosi rendelő 201 2,5 Gy betonút

Buszmegálló 202 2,6 Gy betonút

203  Gy Kiérünk a főútra, ahol balra fordulunk. betonút

Nórápi leágazás 204 2,8 Gy Keresztezzük a főutat és Nóráp felé megyünk tovább a közlekedési tábla szerint kijelölt műúton egészen Nórápig. (Nórápi utca) enyhe emelkedő műút

kőkereszt 3 2,9 nincs Kereszt mellett visz el az út. műút

Elmegyünk a Polgármesteri Hivatal, a háziorvosi rendelő mellett, majd tőlünk jobbra buszmegállót látunk.

A Via Margaritarum részletes útleírása 
Pápakovácsi-Fertőrákos

Eredeti elképzelés szerint a zarándokút Attyapusztától Celldömölkig végig műutakat követett, mivel ezen a környéken nincsenek turistautak.  Ez az út rövidebb, de vannak igen 
forgalmas szakaszok, ezért ezt az útvonalat nem javasoljuk, különösen a Nyárád-Celldömölk közti igen forgalmas műutat. Az elkerülő út, amelyet 2009-es biciklis 
felfedezőtúránkon találtunk,  biztonságos, de valamivel hosszabb. Ez az útvonal  még nem hivatalos (nincs engedélyeztetve), és éppen ezért nincs jelezve sem, de az útleírás 
alapján reményeink szerint követhető. Hivatalos zarándokszállás ezen az útvonalon még nincs, de Külsővaton van egy idősek otthona (Külsővat, Béri Balogh Á.u.1.), ahol 
érdeklődni lehet (89-342-150, 89-342-174)  ill. a plébános atya is nagyon segítőkész. 

Végig műutakon.

Nagy forgalom



Pápakovácsi vége tábla 4 3,1 nincs Kiérünk Pápakovácsiból. Jobbra-balra szántók, nagyon kis forgalmú műút szélén haladunk. Utunk erős jobb kanyart vesz. kevés árnyék műút

Temető 5 4,5 nincs Tőlünk jobbra temető. Enyhén lefele megyünk. Utunk balra fordul. műút

6 4,8 nincs Jobbra leágazás (Petőfi S. utca), de mi egyenesen megyünk tovább a Nóráp tábla felé. műút

Nóráp eleje tábla, utána kőkereszt 7 5,0 nincs Beérünk Nórápra. A kereszteződésnél jobbra fordulunk Dáka felé. műút

nincs Elhaladunk a templom mellett, jobbra buszmegálló, később vegyesbolt és kút, majd balra vegyesbolt és református templom. műút

Lekanyarodás földútra 9 5,9 nincs A kereszt és a Nóráp vége tábla között balra ráfordulunk egy földútra. Ez egy széles út, jobbra-balra bokrok és akácok. kevés árnyék földút

10 7,0 nincs A földútról az első komolyabb leágazásnál jobbra kanyarodunk egy másik földútra. Jobbra földek, balra akácsor. Jobbra rálátunk Pápára. földút

11 7,7 nincs Az út jobb oldalán fasáv kezdődik, balra pedig földek.  A bokorsáv (fasáv) mellett haladunk, balra, majd jobbra kanyarodunk mellette a 
füves úton. füves út

12 8,2 nincs Elhagyjuk a bokorsávot és derékszögben balra kanyarodunk. füves út

 nincs Az út átvezet egy akácsoron.   füves út

13 8,7 nincs Kiérünk egy füves földútra, ezen jobbra fordulunk, így az akácsor bal oldalán haladunk. füves út

Gémes kút romjaiban 14 8,8 nincs Tovább haladva balra gémeskutat látunk romjaiban. füves út

Akácos 15 9,1 nincs Akácosba érünk. földút

16 9,2 nincs Jobbra leágazás, de mi balra megyünk tovább. földút

17 9,5 nincs Kiérünk az erdőből, egyenesen megyünk tovább a műútig. Dákára értünk. földút

Dáka, ABC, ref. Templom 18 9,6 nincs A műúton balra fordulunk, egy kis csatornát keresztezünk, majd a hidroglóbusz felé tartunk, két oldalt járda. A református templom előtt 
balra mini ABC, jobbra református templom, majd tovább haladva buszmegálló. műút

Községháza és telefonfülke 19 10,1 nincs Dáka faluközpontján haladunk át. műút
Posta, milleniumi emlékpark, 
hidroglóbusz 20 10,2 nincs műút

21 10,3 nincs Pápaderecske felé vezető műútra jobbra kanyarodunk. Nemsokára elhaladunk a Dáka vége tábla mellett. A műút mellet két oldalt fák. műút

Pápaderecske eleje tábla 22 12,0 nincs Beérünk Pápaderecskére, a Rákóczi F. utcán haladunk. műút

Lekanyarodás földútra 23 12,2 nincs Még a templomok előtt a műútról balra füves földútra kanyarodunk rá a temető irányába.  Két oldalt bokrok. Egyenesen megyünk egészen 
addig, amíg el nem érjük a Bitva folyót. (Inkább kis csatornához hasonlít.) füves földút

25 14,2 nincs Kiérünk a Bitvához (ami inkább csak nádasnak tűnik) és jobbra tartunk a Bitva mellett haladva. Messziről látszik a nyárádi templomtorony 
és a hidroglóbusz. füves út

Főút keresztezése 26 15,8 nincs Kiérünk a műútra, amelyen balra Nyárádra lehet jutni. (1,4 km a nyárádi templom)  Mi azonban keresztezzük a műutat, s a Bitva melletti 
füves úton folytatjuk utunkat, ezennel a Bitva másik partján. Addig megyünk itt, amíg el nem érjük a műutat. füves út

Műút 174 18,2 nincs A műúton balra fordulunk Mihályháza felé. műút
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 Jelzés Zarándokbarát útvonal: Mihályháza-Külsővat-Celldömölk-Kemenesmihályfa 
(földutakon és kis forgalmú műutakon)                                                   Nehézség        Úttípus                           

Mihályháza eleje tábla 173 19,0 nincs Beérünk Mihályházára. Egyenesen tovább. műút

31 19,2 nincs Kereszteződéshez érünk. Balra Általános Iskola és posta. Jobbra 260 méterre Polgármesteri Hivatal és orvosi rendelő. Mi egyenesen 
megyünk tovább a következő kereszteződésig. műút

32 19,3 nincs A következő kereszteződésnél jobbra fordulunk és a Kossuth L. utcán haladunk tovább. Elhaladunk egy kút majd a katolikus templom és a 
harangláb mellett. Egészen a vasúti sínekig megyünk ezen az úton egyenesen. műút

Vasútállomás Mihályháza 171 20,9 nincs A vasúti sínek (Pápa-Celldömölk vasúti sínek) előtt közvetlenül balra ráfordulunk egy földútra, mely a sínek mellett halad. földút

Vaúti kereszteződés 170 21,7 nincs Keresztezzük a vasúti síneket, majd balra, a sínekkel párhuzamosan haladunk tovább.  földút

169 22,7 nincs Jobbról utunkba torkollik egy út. Mi egyenesen megyünk tovább többnyire nyílt terepen, néhol akácosban. földút

168 24,0 nincs Keresztezzük a Hajagos patakot. földút
Vinár, Faluház (Polg. Hiv. és 
sportközpont) 167 24,6 nincs Kiérünk egy műútra, Vinárban vagyunk. Szemben Faluház. Jobbra fordulunk.  Utunk hamarosan balra fordul (jobbra templom). műút

Vinár vége tábla 166 24,9 nincs Kiérünk Vinárból. műút

Lekanyarodás földútra 165 25,3 nincs Hamarosan a műútról balra rátérünk egy földútra. Egyenesen haladunk. földút

164 25,7 nincs Utunk betonútra változik, beérünk Marcalgergelyibe és a József Attila utcán megyünk. betonút

163 25,9 nincs Kereszteződéshez érünk. Jobbra Evangélikus Lelkészi Hivatal (Dózsa Gy. U.1.), balra templom. Egyenesen megyünk tovább. betonút

162 26,2 nincs Magunk mögött hagyjuk Marcalgergelyi utolsó házait, utunk földúttá változik. Kis dimbes-dombo, árnyas úton haladunk. földút

161 27,0 nincs Jobbra földút-elágazás. Mi egyenesen megyünk tovább. földút



160 28,0 nincs Kis hídon megyünk át.  Két oldalt fasor, mögötte földek. földút

Külsővat 159 29,2 nincs Beérünk Külsővatba. Jobbra focipálya. Az út betonúttá változik. aszfaltút

Faluközpont, letérési lehetőség az 
Idősek otthonához ill. bolthoz 158 29,5 nincs

Útkereszteződéshez érünk, mely egyben a faluközpont is. Középen Zrínyi M. szobra, jobbra Polgármesteri Hivatal és orvosi rendelő  
buszmegálló, egyenesen tovább jobbra presszó és vegyesbolt. (Balra a Kossuth L. utca 31-ben élelmiszerbolt H-P 7-12, 14-17 Sz: 7-12 V: 9-
12.  Ha az Idősek otthonába szeretnénk menni (potenciális szálláshely), akkor balra fordulunk a Kossuth L. utcán, jobbra a Zrínyi utcán, 
majd balra a Béri Balogh Ádám utcán - 600 méter. Az otthonban élelmiszerbolt és Internet Kávézó működik H-Szo 7-12, 14-17 V 9-12, 
kertjében szép ökumenikus templom).  Különben  pedig egyenesen folytatjuk utunkat a Raffel utcán a katolikus templom felé. 

aszfaltút

Külsővat Katolikus templom 177
29,8    
0,00

nincs
A Raffel utca végén jobbra elérjük a katolikus templomot. Balra vele szemben van a katolikus plébánia. Ha a templom bejáratával szemben 
állunk, akkor balról kezdjük kerülni a templomot, s a templom bal oldalánál induló kis sikátoron folytatjuk utunkat balra, mely később 
utcává szélesedik. 

gyalogos sikátor
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 Jelzés Zarándokbarát útvonal: Külsővat-Celldömölk-Kemenesmihályfa (földutakon és kis 
forgalmú műutakon)                                                   Nehézség        Úttípus                           

179 0,4 nincs Az utca végén balra kanyarodunk. földút

180 0,5 nincs Kiérünk egy füves rétre és kis bal kanyarral egyenesen haladunk a réten át a nagy fák felé. füves út

181 0,7 nincs Kiérünk a Marcal partjára, itt balra fordulunk és a Marcal partján haladunk gyönyörű füves úton. Balra nagy fák, jobbra a folyó és nádas. 
Aztán utunk kicsit eltávolodik a Marcaltól balra. Tőlünk balra föld, jobbra bokorsáv. füves út

182 1,7 nincs Jobbra átmegy az út a bokorsávon, majd kissé balra fordul. Elektromos vezeték alatt haladunk át. füves út

183 2,1 nincs Kiérünk egy földútra. (Jobbra fordulva a Tőzeg-tóhoz jutunk, amit sajnos balról nem lehet megkerülni, mert nincs út.) Tehát a földúton 
balra fordulunk és hamarosan kiérünk a főútra. földút

185 2,2 nincs A főutat elérve jobbra fordulunk. műút

Lejárat a Tőzeg-tóhoz 186 2,3 nincs A műút mentén haladunk. (A tóhoz való lejárattal szemben nyíló utcán kis kerülővel balról lehet kerülni a műutat.) A Marcal folyó 
keresztezése (260 m) után már járdán haladhatunk a műút szélén. Mersevátra érünk. műút

Mersevát 187 3,1 nincs
Jobbra fordulunk az Iskola utcán Kemenesszentmárton felé a templom és a buszmegálló után.  (Ha egyenesen továbbmegyünk balra egy 
modern katolikus templom van.)  Balra Polgármesteri Hivatal majd Idősek Otthona internet-ponttal. Tovább balra a Hargita utcán. Balra 
focipálya és játszótér. 

aszfaltút

Mersevát vége 188 3,9 nincs A Hargita utcán egyenesen haladva kijutunk Mersevátból, s kisforgalmú műút szélén haladunk. műút

Letérés földútra 189 5,4 nincs Amikor a műút derékszögben jobbra fordul, mi egyenesen a földúton megyünk tovább. Jobbra-balra akácsor. földút

190 5,9 nincs Balra az első alágazásnál befordulunk. Kicsit benőtt füves úton megyünk, két oldalt bokrok. Egészen a főútig megyünk. földút

191 6,8 nincs Keresztezzük a főutat, s a szemben lévő földúton megyünk tovább a fasor jobb oldalán. Jobbra látszik a Ság-hegy és a Celldömölki Bazilika 
két tornya. Két oldalt földek, balra magasles, majd egy bokorsávon haladunk át és ezután jobbra kanyarodik az út. földút

192 7,8 nincs
A kanyar után elágazáshoz érünk, ahol balra fordulunk, majd sokáig egyenesen megyünk. Az út egy fasorhoz ér és jobbra kanyarodik, majd 
kissé balra tart és eléri a vasúti sínt, s ezzel párhuzamosan halad. Később jobbra térünk és elhagyjuk a vasúti síneket. Előttünk egy sorompó. 
Innentől egy szakaszon a Mária Úttal egy nyomvonalon haladunk tovább. Utunk balra fordul majd később jobbra és újra a sínek mellett 
haladunk. Nemsokára jobbra temető. Celldömölkön vagyunk.

földút

Celldömölk Vasútállomás 195 10,3 nincs Átkelünk a vasúti átájárón és tovább egyenesen a Szomraky Zoltán utcán. aszfaltút

196 10,7 nincs Mielőtt kiérnénk az utca végére, jobbra forduljunk ba a Bazilikához. (A kemenesmihályfai zarándokszállás kulcsát előzetes telefonos 
egyeztetés után a Bazilika főbejáratával szemben lévő Koptik Odó utcában a plébánián vehetjük át a plébános atyától vagy a bazilikában.) aszfaltút

Bazilika főbejárata 49 10,8 nincs Ha a Bazilikából a főbejáraton kijövünk, az utcán jobbra fordulunk, majd a körforgalomnál balra a Széchenyi utcán folytatjuk utunkat. 
Hossszan egyenesen megyünk. aszfaltút

Evangélikus templom és MOL kút 11,9 nincs Evangélikus templom és MOL benzinkút mellett haladunk el, utunk jobbra majd hamarosan balra kanyarodik, a Nemesdömölki úton 
haladunk ki a városból. aszfaltút

12,6 nincs A kereszteződésnél jobbra fordulunk Kemenesmihályfa felé és a műút mentén haladunk. Hamarosan vasúti kereszteződésen haladunk át. műút

nincs Beérünk Kemenesmihályfára. Az Arany János utcán haladunk. aszfaltút

51 15,4 nincs A falu elején az Arany János utca és a Kossuth L. utca Y elágazásnál a jobb oldalon található a Szent Kristóf Zarándokház a Kossuth L. u. 
14-ben. (Kis közön megyünk be, majd a házat megkerülve érünk a bejárathoz.)

földút

Szent Kristóf Zarándokház, 
zarándokszállás bejárata, 
Kemenesmihályfa, Kossuth L. u. 14. 

50
15,5      
0,00

nincs  
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Jelzés Útvonal: Kemenesmihályfa-Rábakecöl 1. verzió földutakon és gáton                                                       Nehézség        Úttípus                           

A Kemenesmihályfa-Rábakecöl szakaszra két verziót írunk le, a kettő kombinációjából kialakítható tetszőleges újabb verzió pl. Kemenesmihályfától-Csöngéig 1. 
verzió+Csöngétől Rábakecölig 2. verzió (ez összesen csak 19,6 km) vagy Kemenesmihályfa-Rába-híd 1. verzió+Rába-híd-Kemenesmihályfa 2. verzió (23,1 km)



Szent Kristóf Zarándokház, 
zarándokszállás bejárata, 
Kemenesmihályfa, Kossuth L. u. 14. 

50 0,0 0,0 nincs A zarándokszállást megkerülve kimegyünk a műútra, majd a templom felé megyünk tovább az Arany J. utcán. 

Templom 52 0,3 0,3 nincs A templom utáni kereszteződésnél balra megyünk tovább Ostffyasszonyfa felé. műút

Elágazás, templom, Coop bolt 53 0,7 0,7 P
Elágazáshoz érünk, jobbra tovább Ostffyasszonyfa felé, az elágazás után közvetlenül balra templom és Coop élelmiszerbolt (H-P 6-18, Sz 6-
11, V 6-9). A falu első feléből kiérve balra hatalmas kastélyépület látunk jó állapotban. Enyhén emelkedik utunk, beérünk a falu másik 
felébe. 

műút

Kemenesmihályfa vége 54 1,9 1,9 P Kiérünk Kemenesmihályfáról. műút

Letérés földútra 55 2,2 2,2 P/nincs
250 méterre a falu végétől a vízműnél jobbra rátérünk egy földútra (a Piros jelzés is itt ágazik el) majd balra kanyarodva (letérve a P 
jelzésről) egy hosszú egyenes, akácokkal szegélyezett földúton megyünk egészen Csöngéig. (Közben vannak leágazások jobbra-balra, de mi 
végig egyenesen megyünk.)

földút

Jobbra leágazás tanyával 57 3,4 nincs Jobbra tanyát látunk, egyenesen tovább. földút

Balra nagyobb leágazás 58 4,7 nincs Egyenesen megyünk tovább füves földúton. Előttünk feltűnik a távolban egy antenna vagy TV torony. Jobb oldalt kerítés kezdődik, mögötte 
fenyőfacsemeték. földút

TV torony, Csönge 60 8,3 nincs Elhaladunk a TV torony mellett, egyenesen megyünk tovább a templomtorony felé. Jobbra istállóépületek. földút

Csönge, Evangélikus templom 61 8,7 10,8 nincs Kiérünk a műútra. Szemben evangélikus templom. (A templomkertbe a hátsó kertbejárton lehet bejutni.) Jobbra fordulunk Kenyeri felé.  A 
templom melletti első ház jobbra az Ökumenikus Ifjúsági Szállás. (100m)  (Kulcs elkérhető Kissné Ibolyánál a Coop boltban.) műút

Coop élelmiszerbolt 64 9,0 10,1 nincs Az út bal oldalán Coop bolt mellett haladunk el. műút

65 9,2 11,4 nincs A főút (Dózsa György út) jobbra kanyarodik, mi pedig balra letérünk az Ady E. utcán, majd a Rába utcán megyünk tovább (régen Hámán 
Kató u.) aszfaltút

Weöres Sándor Ház 66 9,5 nincs Jobbra Weöres Sándor emlékház. Tovább egyenesen a Rába utcán. aszfaltút

67 9,7 nincs Elhagyjuk Csönge utolsó házát. Innentől földúton haldaunk, jobbra-balra földek. Utunk balra kanyarodik. kevés árnyék földút

68 10,0 nincs Jobbra vízmű szerű kisházat látunk, balra leágazás, egyenesen megyünk tovább, kis kőhídon megyünk át, utána kereszteződéshez érünk, 
ahol szintén egyenesen tovább. földút

Kereszteződés 69 11,4 nincs Nagyobb kereszteződéshez érünk, egyenesen megyünk tovább egészen a Rába-gátig. földút

Rába-gát 70 12,4 nincs A gáton jobbra fordulunk és hosszan megyünk rajta. (A Rába itt nem látszik, messze van a víz.) nincs árnyék földút
Lejárat a Nicki duzzasztóhoz 
(kereszteződés) 72 14,7 nincs Balra látható a Nicki duzzasztó. Egyenesen megyünk tovább a gáton egészen addig, amíg ki nem érünk egy műútra. földút

Műút 73 19,9 nincs Kiérünk egy műútra, balra ráfordulunk.   műút

Rába-híd 74 20,1 18,7 nincs Hídon keresztezzük a Rábát,  átérünkVas megyéből Győr-Moson-Sopron megyébe. műút

75 20,3 nincs A híd túloldalán jobbra a gáton folytatjuk tovább utunkat. (Vagy maradunk a műúton, így egyenesen Rábakecölbe érkezünk, hamarabb 
odaérünk, az út innen a zarándokszállásig gáton: 4,7 km, műúton 2,7 km!) nincs árnyék földút

Híd a Répceapasztó fölött 76 21,6 nincs Hídon keresztezzük a Répceapasztót. Továbbhaladva a gáton jobbra letérési lehetőség nyílik a Rábához. Akár fürödni is lehet. :) földút

78 21,7 nincs A híd után balra leágazás, mi egyenesen megyünk tovább a gáton a következő leágazásig. földút

79 23,2 nincs A következő leágazásnál balra letérünk a gátról és földúton folytatjuk utunkat Rábakecöl irányában. földút

Istállók 80 23,9 nincs Istállókhoz érünk, utunk jobbra, majd balra kanyarodik, focipálya mellett haladunk el. földút

Rábakecöl Rábamenti MGTSZ 81 24,3 nincs Kiérünk egy betonútra, jobbra megyünk tovább. Balra Raffaelo Cukrászda, majd Orvosi rendelő. aszfaltút

Főút 82 24,7 nincs Kiérünk a főútra. Szemben Polágármesteri Hivatal, jobbra Posta, jobbra szemben Coop élelmiszerbolt. Balra fordulunk a templom felé. műút

Katolikus templom 83 25,0 nincs A zarándokszállás a templom mögött van. műút

Római Katolikus Plébánia, 
zarándokszállás, Rábakecöl, Kossuth 
L. u. 39-40
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Szent Kristóf Zarándokház, 
zarándokszállás bejárata, 
Kemenesmihályfa, Kossuth L. u. 14. 

50
15,5      
0,00 0,0 nincs A zarándokszállást megkerülve kimegyünk a műútra, majd a templom felé megyünk tovább az Arany J. utcán. 

Templom 52 0,3 0,3 nincs A templom utáni kereszteződésnél balra megyünk tovább Ostffyasszonyfa felé. műút



Elágazás, templom, Coop bolt 53 0,7 0,7 P
Elágazáshoz érünk, jobbra tovább Ostffyasszonyfa felé, az elágazás után közvetlenül balra templom és Coop élelmiszerbolt (H-P 6-18, Sz 6-
11, V 6-9). A falu első feléből kiérve balra hatalmas kastélyépület látunk jó állapotban. Enyhén emelkedik utunk, beérünk a falu másik 
felébe. 

műút

Kemenesmihályfa vége 54 1,9 1,9 P/nincs Kiérünk Kemenesmihályfáról. Tovább a műúton Ostffyasszonyfáig. műút

7,7  nincs Ostffyasszonyfárn műút-elágazáshoz érünk. Jobbra Csönge felé. műút

7,9 nincs Újabb elágazáshoz érünk. Megint jobbra Csönge és Kenyeri felé. műút

Csönge, Evangélikus templom 61 10,8 8,7 nincs Kiérünk a műútra. Szemben evangélikus templom. (A templomkertbe a hátsó kertbejárton lehet bejutni.) Jobbra fordulunk Kenyeri felé.  A 
templom melletti első ház jobbra az Ökumenikus Ifjúsági Szállás. (100m)  (Kulcs elkérhető Kissné Ibolyánál a Coop boltban.) műút

Coop élelmiszerbolt 64 10,1 9,0 nincs Az út bal oldalán Coop bolt mellett haladunk el. műút

65 11,4 9,2 nincs Az út jobb kanyart vesz, maradunk a műúton és Kenyeri felé tartunk. műút

Kenyeri, elágazás Vönöck felé 16,0 nincs Jobbra műút-elágazás Vönöck felé. Tovább egyenesen. műút

Kenyeri, elágazás Rábakecöl felé 16,8 nincs Balra fordulunk Rábakecöl felé a műúton. műút

Rába híd 74 18,7 20,1 nincs Hídon keresztezzük a Rábát. Tovább egyenesen a műúton. Lassan beérünk Rábakecölre. A katolikus templom felé tartunk. A 
zarándokszállás a templom előtti ház.

műút

Római Katolikus Plébánia és 
templom,  zarándokszállás, 
Rábakecöl, Kossuth L. u. 39-40
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Római Katolikus Plébánia és 
templom,  zarándokszállás, 
Rábakecöl, Kossuth L. u. 39-40

84 0,0  nincs A szállásról kilépve jobbra indulunk el a főúton. műút

Polgármesteri Hivatal, utána Coop 
élelmiszerbolt 82 0,3 nincs Balra Polgármesteri Hivatal, majd Coop. 

Elágazás 85 0,5 nincs Műút elágazáshoz érünk. Balra, Kapuvár felé megyünk tovább. (Jobbra Beled központon át visz az út.) műút

Rábakecöl vége tábla 86 1,1 nincs Kiérünk Rábakecölről, műúton haladunk tovább, de két oldalt patka van, a gyalogos jól elfér az út szélén. Itt igazi puszta élményünk lehet. 
Balra kőkereszt mellett haladunk el. kevés árnyék műút

(6-os út keresztezése 87 3,7 nincs Keresztezzük a 86-os főutat, majd egyenesen folytatjuk utunkat. Balra MOL benzinkút. forgalmas 
kereszteződés műút

88 4,0 nincs Jobbra leágazás nyílik Beled felé, mi azonban egyenesen megyünk tovább, nem megyünk be Beledre. műút

Híd csatorna fölött 89 4,0 nincs Hídon csatornát keresztezünk. műút

Halastóhoz leágazás, halastó 90 4,2 nincs Jobbra leágazási lehetőség a halastóhoz, mi egyenesen megyünk tovább. műút

Vasúti átjáró 91 5,0 nincs Vasúti kereszteződésen haladunk át. Egyenesen tovább. műút

93 5,2 nincs A vasúti kereszteződés utáni második földúton balra fordulunk az állami gazdaság épületei előtt. Füves földúton haladunk egyenesen, balra 
vadászles, majd később magasfeszültségű vezeték alatt haladunk el. földút

95 6,7 nincs Kiérünk egy földútra, melyen jobbra fordulunk. kevés árnyék földút

96 7,5 nincs Kiérünk a Cirok felé vivő műútra és balra fordulunk rajta Cirok felé és Cirokig ezen haladunk. műút

Répce fölötti kishíd, előtte kőkereszt 97 8,3 nincs Keresztezzük a Répce folyót, egyenesen megyünk tovább. Az út mentén helyenként fák, jobbra kőből készült Boldogasszony szobor. műút

Cirák eleje 98 9,6 nincs Beérünk Cirákra. műút

Elágazás 99 9,9 nincs Elágazáshoz érünk. Szemben Polgármesteri Hivatal, jobbra fordulunk Kapuvár felé. Az elágazás után közvetlenül balra ABC (H-P 7-15.45), 
jobbra evangélikus templom gyönyörű platánok között. műút

Elágazás 100 10,0 nincs Újabb elágazáshoz érünk, itt balra fordulunk Csapod felé. A sarkon vegyesbolt, jobbra kocsma. műút

Cirák vége 101 10,5 nincs Kiérünk Cirákról. Kis forgalmű műút szélén haladunk. műút

Mihályi leágazás 102 11,8 nincs A Mihályi leágazásnál egyenesen megyünk tovább Csapod felé. Kis hídon kis árkot keresztez utunk, akácosok között, majd nyílt terepen kis 
forgalmú műút szélén haladunk. kevés árnyék műút

Csatorna és Irgalmas Jézus 103 17,0 nincs Kis eret vagy csatornát keresztezünk, utána balra a fán az Irgalmas Jézus képe látható. Balra elől hidroglóbusz és gazdasági épületek 
látszanak, amelyek mellett később elhaladunk. műút

Csapod eleje 104 18,5 nincs Beérünk Csapodra. Egyenesen megyünk, míg kiérünk a főútra a faluközpontban. műút

Kereszteződés, Csapod központ 106 19,1 nincs Kiérünk a főútra. Balra van a katolikus templom (GPS 105-ös pont - 100 m) és az Önkormányzat, mi azonban jobbra, majd a következő 
utcán rögtön balra megyünk tovább Fertőszentmiklós felé. műút

Csapod vége 107 19,4 nincs Kiérünk Csapodról. Kezdetben nagy pusztaságon (préri) megyünk keresztül, balra Szeplőtelen Fogantatás szobor. Később balra erdő, jobbra 
földek. műút



108 21,7 nincs Jobbra fenyves kezdődik, balra más erdő, majd jobbra szőlő. műút

Fertőszenmiklósi 
hulladékfeldolgozóhoz leágazása balra 109 25,1 nincs Egyenesen megyünk tovább enyhe lejtőn lefele. műút

Fertőszentmiklós eleje 110 25,7 nincs Beérünk Fertőszenmiklósra. Jobbra hamarosan SISSI Vendéglő, balra focipálya és játszótér. műút

111 26,9 nincs Útelágazáshoz érünk, balra Lövő, jobbra Kőszeg. Mi egyenesen megyünk tovább. Jobbra pékség, vegyesbolt. Mátyás király úton haladunk. 
Balra Ábrahám zöldség-gyümölcs. műút

112 27,2 nincs Balra az út mentén bicikliút kezdődik. Balra Általános Iskola, előttünk templom, arra tartunk. bicikliút

Szent Miklós Templom 113 27,7 nincs A templom mellett balra van a zarándokszállás. Bejelentkezés a plébániaépületnél előzetes megbeszélés szerint. bicikliút

Katolikus Népház, Fertőszentmiklós,  
zarándokszállás, Szent István utca 48. 114 27,7
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Katolikus Népház, Fertőszentmiklós,  
zarándokszállás, Szent István utca 48. 114 0,0 bicikliút A szállásról kilépve balra a bicikliúton folytatjuk utunkat Fertőd felé. bicikliút

Ikva majd 85-ös főút keresztezése, 
Coop 115 0,5 bicikliút Keresztezzük az Ikva patakot, majd a 85-ös főutat. Balra Coop élelmiszerbolt (H-P 6-18 Sz 6-13, V 7-30-12) Tovább egyenesen a 

bicikliúton. bicikliút

Elágazás kőkereszttel 116 1,1 bicikliút Újabb elágazáshoz érünk. Kőkereszt áll a közepén. Jobbra megyünk tovább a bicikliúton Fertőd felé. Jobbra-balra gyönyörű házak. Balra 
leágazás a vasúthoz, mi jobbra egyenesen megyünk tovább át a vasúti átjárón (1,9) a bicikliúton. Jobbra ABC, balra Barbara Vendégház. bicikliút

Fertőszenmiklós vége 117 2,4 bicikliút Kiérünk Fertőszentmiklósról. bicikliút

Fertőd eleje 118 2,5 bicikliút Beérünk Fertődre. Jobbra erdő (kastélypark), balra házak. (Balra leágazva  rövidítési lehetőségünk  van Fertőszéplak felé Fertőd 
kihagyásával. Ezzel kb. 1,3 km-t nyerünk.) Egyenesen megyünk tovább a bicikliúton. bicikliút

Fertőd központ 119 4,3 bicikliút Beérünk Fertőd központjába. Jobbra van az Esterházy-kastély. Bejárata kb. 500 méterre van. Mi balra fordulunk Sopron felé a bicikliúton. bicikliút

Vasúti átjáró, Fertőd vége, 
Fertőszéplak eleje 120 5,3 bicikliút Átérünk Fertőszéplakra, mely egybeépült Fertőddel. A dombtetőn lévő két tornyú templom felé tartunk. Jobbra Falumúzeum. bicikliút

Elágazás, templom 121 6,3 nincs Elágazáshoz érünk. A bicikliút a templomtól jobbra halad tovább, az autóút a templomtól balra. Mi maradhatunk az autóút mentén,  mert 
van járda és ez rövidebb, mint a bicikliút, mely némi tekergés után később úgy is visszatér az autóút mellé. járda

123 7,1 bicikliút A bicikliút visszatér az autóút mellé. Rátérünk, s azon megyünk tovább párhuzamosan az autóúttal. bicikliút

Fertőszéplak vége 124 7,2 bicikliút Elhagyjuk Fertőszéplakot, enyhén felfelé megyünk egy dombra, majd gyönyörű panorámában gyönyörködve lefelé Hegykőre egyenest a 
templom felé. bicikliút

Pihenőhely székekkel és asztalokkal 8,1 bicikliút Pihenőhely mellett visz el utunk. 

Hegykő eleje 125 9,1 bicikliút Beérünk Hegykőre. A zarándokszállás a templom előtt néhány házzal a biciklút mentén jobb oldalt található. bicikliút

Római Katolikus Plébánia és 
Közösségi Ház, zarándokszállás
9437 Hegykő, Kossuth u. 27.

127 9,6 bicikliút bicikliút
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Római Katolikus Plébánia és 
Közösségi Ház, zarándokszállás
9437 Hegykő, Kossuth u. 27.

127 0,0 bicikliút A szállásról kilépve jobbra indulunk el a bicikliúton. bicikliút

Katolikus templom 126 0,1 bicikliút Jobbra az út mentén van a Katolikus templom. Szemben előtte ABC. bicikliút

Hegykő vége, Fertőhomok eleje 128 1,2 bicikliút Átérünk Hegykőről Fertőhomokra. A két település összeér. Az autóút bal oldalán haladunk a bicikliúton. Balra házak. bicikliút
Templom, Falumúzeum, Orvosi 
rendelő, temető 129 2,4 bicikliút Áttérünk az út jobb oldalára. Balra templom, jobbra Falumúzeum. Egyenesen megyünk tovább, jobbra közvetlenül orvosi rendelő és temető. bicikliút

Fertőhomok vége 130 2,7 bicikliút Kiérünk Fertőhomokról. Jobbra nádas, balra házak, majd szintén nádas, jobbra dombok. Balra megjelenik a Hidegségi Templom, enyhén 
lefelé haladunk. bicikliút

Hidegség eleje 131 3,8 bicikliút Hidegségre érünk. bicikliút

Fertőszentmiklós és Fertőrákos között szinte egymást követik a vendégházak, panziók, vendéglők. Az útleírásba ezek terjedelmi okok miatt többnyire nem kerültek be.



Fertő-Hanság Nemzeti Park kezdete, 
Hidegség vége 132 4,6 bicikliút Elhagyjuk Hidegséget. Az autóúttól jobbra haladunk, jobbra-balra erdő, majd jobbra földek. Dimbes-dombos szakasz. bicikliút

Fertőboz eleje 133 7,3 bicikliút Fertőbozban a templom balra a dombtetőn van, nem a bicikliút mentén. A faluközpontban balra csárda. bicikliút

Fertőboz vége 134 8,4 bicikliút Kiérünk Fertőbozból. Balra erdő, jobbra rétek. bicikliút

135 9,7 bicikliút A bicikliút beletorkollik egy műútba. Jobbra a műúton megyünk tovább, innentől nincs külön bicikliút. (A főút tőlünk balra a dombon megy 
tovább.) Balra bokrok, jobbra szőlő. műút

Sopron-Balf eleje 136 9,9 bicikliút Beérünk Balfra. Dimbes-dombos úton haladunk. műút

Balf központ, Halászcsárda, templom, 
bolt, ovosi rendelő 137 10,8 bicikliút

Beérünk Balf központjába egy elágazáshoz. Tőlünk jobbra Halászcsárda ill. Szomjas Szúnyog Kiskocsma. Jobbra templom, szemben 
buszmegálló. Balra elágazás Kópháza felé, jobbra Fertőrákos. Mi jobbra tartunk. Balra hamarosan Orvosi Rendelő, majd jobbra Reál Pont 
élelmiszerbolt (H-P 5.30-16.30 SZ 5.30-16.00)

műút

Feljáró XIV. szd-i templomhoz és 
Szerb Antal emlékhelyhez 11,3 bicikliút Balra meredek úton felmehetünk egy XIV. századi katolikus templomhoz (143-as GPS pont, 285 méter), melyet temető vesz körül. Előtte 

Szerb Antal emlékhely (144-es GPS pont) műút

Savanyú-kút 145 12,0 bicikliút A Balf-Sopron vége tábla előtt jobbra van a Savanyú kút, mely nevét kénes, záptojás szagú vizéről kapta. Egészséges! :) műút

  bic/P Elhagyjuk Balfot. Innentől nincs járda, s külön bicikliút sem, kis forgalmú műúton haladunk, s van hely az út szélén gyalogolni. Balra fák, 
jobbra szőlő. Enyhén felfelé megyünk. Megjelenik a Piros jelzés. műút

Fűzfa-kút  Fúzfa-kút 13,3 bic/P Balra az út mentén Fűzfa-kút, sajnos víz nélkül. Balra szőlő, jobbra végtelen nádas. Lejtőn kanyargunk, hatalmas szőlők mellett. műút

Fertőrákos 147 18,4 bic/P Fertőrákosra jutunk. Jobbra az első utcaán elindulva lehet eljutni a Fertő-tó partjára a strandra, de ez gyalogosan igen messze van, csak oda 
3 km.) Egyenesen megyünk tehát tovább. műút

Katolikus templom 149 19,4 bic/P Elhaladunk a templom mellett ill. az Ásványmúzeum mellett. Nemsokára balra találjuk a Szent Kristóf Sátorszállást, melynek házigazdái 
szívesen látnak zarándokokat, sátrat is tudnak adni. 

műút

Szent Kristóf Sátorszállás, 
zarándokszállás, Fertőrákos, Fő u. 
79. 

150 19,7 bic/P Ha nem sátorban szeretnénk megszállni, akkor tovább kell mennünk a Fő utca 55-be, ahol Tar Lászlónénál vannak kiadó szobák.  műút

Reál Élelmiszer, Gyógyszertár, 
Egészségügyi Központ 19,8 bic/P Balra Reál élelmiszerbolt. (H-P 6-18, SZ 6-12.30, V 7-11) Szemben Gyógyszertár és Egészségügyi Központ. műút

Kiadó szoba, zarándokszállás, 
Fertőrákos, Fő u.55. 151 19,8 bic/P A szállásról kilépve felfele haladunk tovább a Fő utcán. A faluban rengeteg vendégház , étterem és panzió van. műút
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pont

Távolság 
(km) 

Összehasonlítás
ul a műútas 

verzió
Jelzés Útvonal: Fertőrákos-Osztrák-magyar határátkelő                                                       Nehézség        Úttípus                           

Kiadó szoba, zarándokszállás, 
Fertőrákos, Fő u.55. 151 0,0 bic/P A szállásról kilépve felfele haladunk tovább a Fő utcán. A faluban rengeteg vendégház , étterem és panzió van. műút

Fertőrákosi Kőfejtő, Kőfejtő Étterem 152 bic/P Elhaladunk a Fertőrákosi Kőfejtő mellett. műút

153 bic/P Amikor az út balra fordul, mi jobbra letérünk Mörbisch felé a bicikliút jelzése szerint. Keskeny betonúton haladunk egészen a határig. betonút

Mithrász-szentély 154  bicikliút Mithrász-szentély mellett visz el utunk. Általában nincs nyitva, csak vezetővel látogatható. betonút

Osztrák-magyar gyalogos ill. biciklis 
határátkelő

155 bicikliút Átkelünk a határon és Ausztriában folytatjuk utunkat. betonút


