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Útvonal: Sás-völgy – Hetvehely – Kovácsszénája – Herman Ottó-tó – Tekeres – Orfű – 
Abaliget – Hetvehely – Sás-völgy 
Táv: 33 km  / Szintemelkedés: 220 m / Nehézségi fok: közepes  
A kerékpárútvonalon két emelkedőt kell leküzdeni: az abaligeti elágazás feletti szakaszt, 
illetve az Orfűt Abaligettel összekötő utat, ahol egy kilométeren 100 m szintemelkedés teszi 
próbára a kerékpárosokat.  
 
A túra során láthatjuk a környék völgyeiben megbúvó festői szépségű halas- és 
horgásztavakat. A Hetvehely határában lévő kis horgásztó után a Kovácsszénájai-tó, majd a 
helyi védettséget élvező, halrezervátumként is jelentős Herman Ottó-tó következik.  
Tekerest elhagyva már a Pécsi-tó elnyúló víztükre fogad minket. 1966-ban jött létre az 
orfűi tórendszer legnagyobb tava, amely 72 hektáron terül el a fürdőzők, a horgászok és a 
vízi sportolók örömére. Jelenleg Baranya megye legnagyobb vízfelülete. A Mecsek északi 
oldalán lévő, hegyek által körülvett tó országosan kedvelt üdülőterület. A völgyzárógátas 
tónak, mint tározónak többirányú a rendeltetése: az árvízvédelem, az üdülőövezet, a 
strandolás és a vízi sportok adottságainak megteremtése mellett a sporthorgászat is 
szerepet kap.   
A tó keleti partja mentén haladva jutunk el a jóval kisebb, de igen szemrevaló Orfűi-tóhoz. 
Itt jegyezzük meg, hogy ez a két tó Baranya megye legjelentősebb barnavarangy-
szaporodó helye. 
Érdemes hosszabb időre megpihenni Orfűn és ismerkedni a község látnivalóival, 
programkínálatával, gasztronómiai különlegességeivel. Kora tavasztól késő őszig színes 
programok várják az ide látogatókat a Medvehagyma fesztiváltól egészen a Kemencés 
napokig. Az Aqua-park és a Kis-tó strand a nyári időszak fő vonzereje, de az egész évben 
nyitva tartó Malommúzeum, Barlangász ház, vagy épp a Vízfő Tanösvény és Tornapálya 
szintén méltó a látogatók figyelmére. 
Orfűről Abaligetre átkarikázva a barlang szomszédságában elterülő Csónakázó-tó és a 
mellette lévő horgásztó a következő állomás. Itt nem csupán evezési képességeinket 
tehetjük próbára, jó időben megmártózhatunk a szabad strand hűsítő tiszta vízében is. Ha 
időnk engedi, ne hagyjuk ki a Cseppkőbarlang megtekintését és a Denevérmúzeumot sem. 
 
További és bővebb információ: http://orfu.hu/tourinform/ 


