
A Pestkörnyéki Kárpát Egyesület nyugdíjas túrái
2023. január

A januári városnéző programok havas idő esetén hegyi túrákra 
módosulnak. Figyeljétek az időjárást és a kiírást. E-mailt is küldök, ha 
változtatok.

2023. január 3. kedd

Tata

9:25 Déli pu. S10  - A vonat elejébe szálljunk. A vonaton találkozunk.

9:31 Kelenföld

10:23 Tóvároskert – itt szállunk le.

A Cseke-tó és az Öreg-tó környékén sétálunk, kb. 8 km-t teszünk meg. 

Útvonal:

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

Visszafelé minden óra 31 perckor megy vissza ugyanez a vonat (S10) Kelenföldre és a Délibe. 
Menetidő 1 óra 3 perc.

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


2023. január 10. kedd

Pál-völgyi-barlang 

Találkozó: 9:35-kor a Kolosy téren a 65 és 65A busz megállójában.

9:41 Kolosy tér

9:45 Pál-völgyi-cseppkőbarlang – itt szállunk le. A balra lévő kőfejtőbe kell lesétálni.

10:15-től óránként indulnak túrák a barlangban, mi a kezdésre megyünk oda.

Pál-völgyi-barlang Látogatóközpont

https://www.dunaipoly.hu/hu/helyek/bemutatohelyek/pal-volgyi-barlang

Kedvezményes belépőjegy (barlang + kiállítás): 2300 Ft (nyugdíjasoknak) 

Kombinált belépőjegy: kedvezményes: 3700 Ft; érvényes a Szemlő-hegyi- és a Pál-völgyi-barlangba 
is. Felhasználható a belépőjegy megvásárlásától számított 1 éven belül.

A barlang megtekintése után túrázunk egy kicsit, 6 km-t.

Útvonal:

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

Visszafelé a Hűvösvölgyből sok ismerős járat van a városba.

2023. január 17. kedd

Gyöngyös, városi séta

Találkozó: 9:20-kor Budapest Keleti pu.

https://en.mapy.cz/s/jaruhuloda
https://www.dunaipoly.hu/hu/helyek/bemutatohelyek/pal-volgyi-barlang


9:30 Keleti pu. IR 85 (3042) „MÁTRA” InterRégió vonattal megyünk (közvetlen járat)

10:53 Gyöngyös

Szép idő esetén több séta, rossz időben: Mátra Múzeum (Orczy kastély), Szent Bertalan-

templom Kincstára.

Visszautazás:

óra 03-kor óránként IR85 vonattal a Keletibe (de buszjáratok is vannak a Stadion állomásra).

2023. január 24. kedd

Dunaújvárosi séta

Találkozó: 8:40-kor a Déli pályaudvaron. A vonat elején utazunk.

8:50 Budapest, Déli pu.  S42 személyvonat Dunaújvárosba

8:56 Kelenföld

10:25 Dunaújváros, vasútállomás – itt szállunk le és buszra szállunk át.

10:33 Dunaújváros, vasútállomás 8220-as Volánbusz Mezőfalva felől

10:40 Dunaújváros, autóbusz-állomás – itt szállunk le.

(Vagy 10:37 10-es helyi busszal - 10:55 Dunaújváros, Ady Endre utcánál szállunk le.)

A Duna-part felé indulunk. Piros jelzésen haladunk északi irányba a Duna-parttal párhuzamosan. 

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

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


Lesétálhatunk az alsó sétányra is. Megnézhetjük az Intercisa Múzeumot.

https://www.intercisamuzeum.hu/

A 10-es helyi busszal (félóránként jár) tudunk visszajutni a vasútállomásra a közeli „Római körút, 
víztorony” megállóból.

Vagy még a Százlábú híd megállóig megyünk és itt két buszjárattal visszajutunk a vasútállomásra.

Óra 37 perckor vannak vonatok visszafelé, másfél óra a menetidő.

2023. január 31. kedd

Székesfehérvári séta

Találkozó: 9:25-kor a Déliben

9:35 Budapest, Déli pu. 852 Tópart gyorsvonat, előre szálljunk

9:41 Kelenföld

10:20 Székesfehérvár – itt szállunk le.

Városnézés, múzeumok. Részletek később.

Vonat visszafelé: 14:37, 15:12, 15:37, 16:07, 16:12, 16:37, stb. Gyakran jár.

https://www.intercisamuzeum.hu/

