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2022. november 08. kedd

Szentendre japánkert

Találkozó: 9:50-kor a Battyány téren a HÉV megállójában

HÉV-vel utazunk Szentendrére

9:58 Battyány tér, HÉV - indulás

10:00 Margit híd, budai hídfő (itt is fel lehet szállni)

10:35 Szentendre - leszállás

Kocsival parkolás a szentendrei HÉV környékén. 

Útvonal: https://en.mapy.cz/s/hevucajadu

Táv: kb. 5 km, szint: 50 m

Útközben kitérőket tehetünk az érdekesnek ígérkező helyeken.

A Szentendre - Szigetmonostor személyszállító komppal átmehetünk 
a túlpartra, ahonnan a legszebb rálátás nyílik Szentendrére. A komp 
honlapja, menetrendje kinyomozhatatlan. (Jóval feljebb a Dunán, a 
Szentendre, Határcsárda - Szigetmonostor komp honlapját 
megtaláltam: http://www.szentendrekomp.hu/menetrend/)

Rossz idő esetén szentendrei múzeumokba mehetünk – ha nyitva 
lesznek ☹.

Visszafelé is HÉV-vel megyünk. Indulások:

http://www.szentendrekomp.hu/menetrend/
https://en.mapy.cz/s/hevucajadu


14 órakor: 14, 30, 42, 54
15 órakor: 06, 18, 30, 42, 54
16 órakor: 06, 18, 30, 42, 54
17 órakor: 06, 18, 31, 41, 56

Túravezető: Párkány Erzsébet

https://ilovedunakanyar.hu/dunakanyar/szentendrei-japankert/

http://japankert.com/category.php?id_category=25&id_lang=4

_____________________________________________________

2022. november 15. kedd 

Pilismarót - Esztergom

Ez a 2022. szeptember 27-én eső miatt elmaradt túra pótlása.

8:00-kor találkozunk a Nyugatiban. (Korábban, mint az előző kiírás!)

8:08 Budapest-Nyugati Z70-es vonattal megyünk (Szob felé)

9:05 Szob – a vasútállomástól lesétálunk a kompig.

9:40-es komppal Szobról Pilismarótra megyünk.

9:50-kor érünk partot, ekkor indulunk túrázni Esztergom irányába. Ez 
a többi túránkhoz viszonyítva erősnek számít, nagyobb a szint a 
szokásostól. Sehol az úton nem érintünk buszmegállót, rövidítésre 
sajnos nincs lehetőség.

A túra útvonala:

https://en.mapy.cz/s/lukukadoto

https://en.mapy.cz/s/lukukadoto
http://japankert.com/category.php?id_category=25&id_lang=4
https://ilovedunakanyar.hu/dunakanyar/szentendrei-japankert/


Táv: 14,1 km, szint: 552 m fel, 555 m le.

Esztergomból vonattal utazunk Budapestre:

Minden óra 05-kor (G72) és 35-kor (Z72) indulnak vonatok a 
Nyugatiba (Aquincumban, Újpesten és Angyalföldön is megállnak). A 
menetidő: 1 óra 4 perc.

________________________________________________________

Függelék:

https://ilovedunakanyar.hu/szobi-komp-pilismarot/

Szobi komp – menetrend

Szobról indul: Pilismarótról indul:
06:40 06:50
07:40 07:50
08:40 08:50
09:40 09:50
10:40 10:50
11:40 11:50
12:40 12:50
13:40 13:50
14:40 14:50
15:40 15:50
16:40 16:50
17:40 17:50
18:40 18:50

Személyjegy: 750,- Ft
Kedvezményes jegy: 650,- Ft

_______________________________________________________

https://ilovedunakanyar.hu/szobi-komp-pilismarot/


2022. november 22. kedd 

Ősagárd - Gyadai tanösvény - Szendehely-Katalinpuszta 

9:30-kor találkozunk a Nyugati pályaudvaron.

Vonattal megyünk:

9:40-kor indul a Nyugatiból a 278-as „Metropolitan” vonat

10:05 Vácon leszállunk.

Átszállunk buszra:

10:20 Vác autóbusz-állomás, 6-os állás, 330-as járat Felsőpetény felé

10:58 Ősagárd, Rákóczi utca 51. – itt leszállunk.

Ez a túra útvonala:

https://en.mapy.cz/s/conojebejo

Ősagárdról a kék jelzésen indulunk a Naszály irányába, de jobbra 
elfordulunk a piros jelzésen, ami a Lósi-patak mentén halad tovább. A
Gyadai tanösvény keleti végében csatlakozunk a tanösvényhez és 
annak déli felét járjuk be, érintve a híres függőhidat. A kék keresztet 
és a piros jelzést követve Szendehely, Katalinpuszta buszmegállóban 
ér véget a túránk. Tempósan fogunk haladni és rövid pihenőt tartunk 
a korai sötétedés miatt.

Táv: 12,1 km, szint: 258 m fel, 364 m le.

Az 1010-es busszal (minden óra 50 perckor) közvetlenül Újpest-
Városkapu végállomásra juthatunk, vagy a 330-as busszal (15:23; 
16:13; 17:23) Vácra és onnan vonattal a Nyugatiba.

___________________________________________________

https://en.mapy.cz/s/conojebejo


2022. november 29. kedd 

Fenyőgyöngye - Mátyás-hegy – Kiscelli Múzeum

Találkozó: 10:00-kor a Kolosy téren, a 65A busz indulásánál 

10:11-kor indul a 65A busz, ezzel megyünk,

10:18 Fenyőgyöngye – itt szállunk le.

Fenyőgyöngye – Remete-hegy – Mátyás-hegy – Kiscelli Múzeum – 
Szemlő-hegyi-barlang (kívülről) – Kolosy tér.

Az időjárástól és a kedvünktől függően megtekinthetjük a Kiscelli 
Múzeum kiállításait. Ebben az esetben a végpontunk a Szent Margit 
Kórház villamosmegállója lesz. A barlang sajnos keddenként zárva 
van, oda nem tudunk bemenni.

A túra útvonala:

https://en.mapy.cz/s/monetupasu

Táv: 5,4 km, szint: 120 m fel, 300 m le.

______________________________________________________

Eső esetén a túra előtti délután/este E-mailt írok, figyeljétek!

Ilyen esetben elmarad a túra és helyette múzeumlátogatás lesz.

Decemberi túraidőpontok: 6., 13., 20., szintén keddi napok.

Kellemes közös túrázásokat kívánok:

Erzsi

Párkány Erzsébet

PKE nyugdíjas túracsoport

https://en.mapy.cz/s/monetupasu

	Szobi komp – menetrend

