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A Visegrád körüli hegyvilág csodái
Rövid, könnyû körtúránkon remek ízelítõt kapunk a Visegrádi-hegység jellegzetes tájképeibõl,
vadregényes szûk, szurdokszerû patakvölgy, lélegzetelállító panoráma a Dunakanyarra, hangulatos
vendéglõk, kilátótorony, idilli piknikezõ helyek. A Visegrád és Dunabogdány közti kisoroszi révtõl
indulunk a csendes Áprily-völgy szûk völgyébe. A szoros felett kanyargó, hangulatos Rege Termõ
tanösvényen hatolunk be a hegység belsejébe, egy bájos kis erdei kápolnát érintve kapaszkodunk fel
a Mogyoró-hegy tágas tisztására, ahonnan a visegrádi sípálya felsõ részét keresztezve mászunk fel a
Nagy-Villámra, hogy a Zsitvay-kilátóból csodáljuk a nem mindennapi panorámát. A Fekete-hegy
ligetes fennsíkjáról új perspektívából tárul fel a Fellegvár és a Dunakanyar, majd az Országos
Kéktúrán indulunk vissza az Áprily-völgybe.A túra hossza: 9,3 kmA túra idõtartama: 3,5 óra
Szintkülönbség: 250 m fel, ugyanannyi leKiindulópont:
Visegrád-Szentgyörgypuszta, Kisoroszi rév, Visegrád és Dunabogdány között, szabadon használható
parkoló az étterem elõtt, a 11-es fõút mentén. Tömegközlekedéssel, az Újpest-Városkaputól Esztergomba
közlekedõ 880-as Volánbusz járattal, Szentgyörgypuszta megállóhelyen kell leszállni.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege:
Könnyû gyalogtúra jelzett és jelzetlen turistautakon, ösvényeken, sétautakon, csekély szintkülönbséggel. A
Rege Termõ tanösvény hiányosan jelzett, de jól követhetõ, jó térkép vagy túra applikáció nem árt. A
Fekete-hegy sétaútjai jelzetlenek, a Kéktúra útvonala nedves idõben kellemetlenül saras lehet. A visszaút a
völgybe, és a völgyön át a Pilis Ride lóval is használható, fekete lófejjel jelzett útvonalhálózatának része, itt
számolhatunk lovas találkozásokra is, figyelmesen közlekedjünk, kutyát csak pórázon! Útközben vízvételi
lehetõség nincs, a kiindulóponton egy pizzéria, a hegyen a Mogyoróhegyi étterem és a Nagy-Villám
étterem kínál betérési lehetõséget. A Mogyoróhegyen és különösen a Fekete-hegyen rengeteg pihenõpad
nyújt remek piknikezési alkalmat. A Nagy-Villám oldalában a visegrádi bobpálya kitûnõ kikapcsolódás a túra
közepén, bár hétvégén a tömeg és a sorok kiábrándítóak.
Térképkivágat: Pilis és a Visegrádi-hg 1:40 000 (Cartographia)
A túra leírása
A kisoroszi rév elõl indulunk, átkelünk a zebrán a forgalmas 11-es fõúton, a szemben nyíló kis utcára térünk,
mely rövidesen földútra vált, a Kék
http://kirandulastippek.hu/news/article/visegradi-hegyseg-aprily-volgy-nagy-villam-fekete-hegy-kortura

