
MAG-túra 2015. március 21-22. Pilis

Március 21. szombat
Indulás: 6:30 Veszprém, Hotel-parkoló

indulás útvonal időtartam

 6:30 Székesfehérvár – Zámoly – Zsámbék – Piliscsaba – Budakalász: Kőbányai út 2,5 óra

Előzetes tájékozódás (ajánlott olvasmányok): http://osbuda.hu/

indulás útvonal táv szint időtartam

9:00 Történelmi séta Ős-Buda vidékén – Középkori várfal, a 
vár, Vas-lápa (Árpád feltételezett temetkezési helye)
Elekes György vezetésével

kb.
2-300 m

4-6 óra

ind. útvonal időtartam

? Budakalász – Dobogókő
(a parkolóban 18 óráig 200 Ft/óra díjat kell fizetni)

30 perc

Napközben étkezés hátizsákból. Dobogókőn büfé és étterem is van.
Szálláshely: Báró Eötvös Loránd Turistaház – információk: http://www.dobogokoturistahaz.hu
Szállásdíj: 3000 Ft + 400 Ft idegenforgalmi adó. A szállásdíjban benne van a vasárnapi reggeli.

Ha délután időben érünk Dobogókőre, akkor még a Thirring-körutat bejárjuk:
indulás útvonal táv szint időtartam

? Thirring-körút (sárga körút jelzés): Táltos-kapu (kitérési 
lehetőség a Rezső-kilátóhoz – +1,5 km) – Thirring-sziklák 
(kitérési lehetőség a Boldogasszony-forráshoz és a Magas-
hegyre – +1,5 km) – siketnémák Mária-kegyhelye

2 – 5 
km

150 – 
240 m

1,5 – 3 
óra

Napnyugta: 17:56

Március 22. vasárnap

Reggeli: 7:30 – 8:00
A nap során a további étkezés hátizsákból!

indulás útvonal időtartam

 8:15 Dobogókő – Esztergom – Dömös
(parkolás a Polgármesteri Hivatal előtt, 800 Ft napijeggyel)

30 perc

indulás útvonal táv szint időtartam

8:45 Dömös, Polgármesteri Hivatal – Duna utca – (zöld jelzésen) 
Malom-völgy – Szentfa-kápolna, Kaincz-forrás – Rám-
szakadék – a felső pihenőhelyen ebéd – (jelzetlen úton) 
Három-forrás – Rám-hegy, Ferenczy-szikla – Árpádvár – 
erdészeti út, majd a piros jelzésen (Téry-út) Körtvélyes – 
Károly-híd – Dömösi prépostság – Dömös

15 
km

400 m 6,5 óra

A Rám-szakadékban a jelzett – létrákkal, korlátokkal ellátott – útról letérni veszélyes!
Információk: http://www.ramszakadek.hu

indulás útvonal időtartam

 15:45Dömös – Esztergom 20 perc
(ha 16 óra előtt Esztergomba érünk, akkor megállunk a Bazilikánál)

Legkésőbb 
17:00 

Esztergom – Tát – Zsámbék – Székesfehérvár – Veszprém 2,5 óra


