
5 TÚRAÚTVONAL,
AMIHEZ NEM KELL
MESSZE MENNED

Szentendre

Élmények, biztonságban.

ÉLVEZD A TERMÉSZETET CSALÁDOD, PÁROD,
BARÁTAID TÁRSASÁGÁBAN. ÖT EGYNAPOS
TÚRAÚTVONAL SZENTENDRE KÖRNYÉKÉN.

A jelenlegi korlátozások értelmében megengedett a szabadban
túrázni, azonban a háztartásodon kívül élőkkel tartanod kell az 1,5
méteres távolságot. Vigyázzunk egymásra!



A KELETI FAL
ŐRSZEME
4 ÓRA, SPORTOS

Leányfaluról indulunk el a legrövidebb út-
vonalon, a P jelzést követve kapaszkodunk
fel a Vörös-kőre. Kisétálva az 521 méteres
tetőpontra grandiózus távlatok nyílnak
meg: lábunk alatt összenőve sorakoznak a
parti települések, az erdők mögött látszik a
Duna és a Szentendrei-sziget. Ezután
továbbra is a P jelzést követjük, majd a
jobbra lefelé induló S jelzésű ösvényre
térünk le. A meredek hegyoldal aljába
ereszkedünk, ahonnan kiadós erdei sétával,
az elágazásnál az S+ jelzést követve
érkezünk meg Tahitótfalu központjába.

A túra eredeti szerzője Dömsödi Áron (Magyar
természetjáró Szövetség). Ezt a túrát a Természetjáró
applikáción is megtaláljátok!

Ne feledkezzünk meg a
csomagolt elemózsiáról!



CSEH TAMÁS
NYOMDOKAIN
8 ÓRA, FELFEDEZŐ

Pomázról a Holdvilág-árok felé indulunk, az
árokban sétálva a Lajos-forrást célozzuk
meg. Utunk a Meteor-létrán át vezet, ez
egy pár méter magas fém létra, meredeken
áll a sziklafalban. Biztonságos, de ha félünk
megmászásától kis kerülő úton lépcsőn is ki
lehet jutni a völgyből. A turistaháznál
megállhatunk pihenni, majd tovább
indulunk a vadregényes Vasas-szurdok
érintésével a Kőhegyi menedékházig. Itt
elfogyaszthatjuk a hozott elemózsiánkat,
vagy vásárolhatunk elvitelre a menedékház
jelenleg is működő büféjében. Ezután rövid
sétával leereszkedünk a lenyűgöző
panorámát nyújtó Petőfi-kilátóhoz. A
kilátótól Visszatérünk Pomázra, vagy
Szentendrére.

Cseh Tamás annak idején osztálykiránduláson járt
erre.

Ne feledkezzünk meg a
csomagolt elemózsiáról!



NYEREGBEN A
SZIGETEN
10 ÓRA, KERÉKPÁROS

Szentendrén a Duna partról a Pásztor rév
napelemes kompján kelünk át, kerékpár-
túránk a révtől indul. Innen csak észak felé
tekerhetünk, mert a szentendrei sziget déli
részére csak különleges engedéllyel lehet
behajtani. Horány felé tartunk, majd onnan
a pócsmegyeri Pázsit tóhoz tekerünk.
Ezután tekerünk tovább, egészen a
Kisoroszi Szigetcsúcsig.  Itt lepihenhetünk,
vízállás függvényében piknikezhetünk is.
Ismét biciklire ülünk, Tahitótfalu érinté-
sével eltekerünk a Váci kompig és átkelünk
Vácra. A hazáig vezető utat innen biciklivel,
vagy tömegközlekedve is megtehetjük.

A kompok reggeltől estig továbbra is üzemelnek.

Ne feledkezzünk meg a
csomagolt elemózsiáról!



BEPILLANTÁS
PALÓCFÖLDRE
10 ÓRA, SPORTOS

Alsópetényre utazunk, könnyű 3 km-es
gyalogtúrát teszünk a központjából a 2017-
ben átadott Prónay kilátóba. A
szintemelkedés 210 méter, a kilátó
tetejéről álomszép körpanoráma tárul
elénk. Ugyanazon az útvonalon indulunk
vissza, Alsópeténybe érve lepihenünk a
Cser-tó partján, majd Nőtincs felé vesszük
az irányt. Kímélő terepen sétálunk a néhol
Skandináviát idéző nőtincsi tó partján. A
bátrabbak átsétálhatnak a billegő
pontonhídon is. Ha az időnk engedi, innen
Bánkra vezet az utunk, és a Bánki-tó
panorámájával fejezzük be a túrát.

A települések közti távokat autóval is megtehetjük,
így a túra kevesebb időt és energiát vesz igénybe,
ráadásul annál tovább "fürödhetünk" a környéki tavak
látványában.

Ne feledkezzünk meg a
csomagolt elemózsiáról!



A SZURDOKBAN
4 ÓRA, FELFEDEZŐ

Dömösről a Szőke-forrás völgyén keresztül
ráhangoló séta vezet a Rám-szakadék felé.
A szurdokban fokozott óvatossággal kell
majd haladnunk, nem árt megfelelő
túracipővel is készülni. Út közben
megállhatunk a szent kápolnánál, vagy a
szurdokvölgy tetején lévő Árpádvár
pihenőnél. A pihenőtől a Rám-hegyig vezet
az útunk. A kilátás megcsodálása után
ismét a Szőke-forrás felé vesszük az irányt
és visszatérünk Dömösre.

A Rám-szakadék népszerű túraútvonal - ha tehetjük,
hétköznapra időzítsük a túrát, így elkerülhetjük a
nagyobb tömeget.

Túracipő/bakancs
használata erősen ajánlott

Ne feledkezzünk meg a
csomagolt elemózsiáról!


