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Fõvárosunk környékén számos érdekes kirándulási célpontot találunk, mind kulturális, történelmi látnivalók,
mind természeti szépségek vonatkozásában.
Budapest közelsége miatt a legnépszerûbb látványosságok sokszor zsúfoltak, mint pl. a gödöllõi kastély
vagy a veresegyházi medvefarm, mások viszont méltatlanul kevesek által látogatottak például az ócsai
Árpád-kori templom vagy a zsámbéki romtemplom.
A pesti oldali agglomeráció meglepõen dombos, a Gödöllõi-dombság tele van meglepetésekkel és kiváló
programokkal, a strandolástól az arborétumon, a rengeteg lovas farmon keresztül a rusztikus pincesorokig.
Gyönyörû kastélyok, a renoválttól az elhagyatottig, várnak ránk.
Budapesttõl délre igazi alföldi élményekben lehet részünk, nyáron a kiépített, strandolásra kiválóan alkalmas
bányatavak, a Duna parti nádasrengeteg jobbnál jobb horgászparadicsomokkal, középkori templomok,
romantikus ártéri tanösvények csábítanak minket.
A budai oldalról kiindulva a Budai-hegység szépen beleolvad az Etyeki-dombságba ill. a
Zsámbéki-medencébe. Itt elsõsorban a messzirõl látható impozáns gótikus templomrom, az alcsúti
arborétum, ill. a dombság névadó településének gasztronómiai hagyományai a legvonzóbbak. A környéken
találjuk egyik legszebb kastélyunkat, talán a leghangulatosabb kastélyparkkal, a martonvásári
Brunszvik-kastélyt.
Rengeteg gyerekbarát program vár minket a régióban, a mogyoródi Aquapark, a veresegyházi medvefarm,
a vácrátóti arborétum, a dunaharaszti, délegyházi, fürdésre kiválóan alkalmas bányatavak vagy a homokos
partú Rukkel-tó mind megannyi kitûnõ célpont, a számtalan lovas farmról nem is beszélve.
A Budapesttõl északra fekvõ Szentendre az ország talán legbájosabb kisvárosa, macskaköves, girbe-gurba
kis utcáival, mediterrán hangulatával a fõváros környékének legnépszerûbb kirándulási célpontja.
Szentendréhez közel találjuk az ország elsõ számú skanzenjét, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot,amely
akár egész napos program is lehet.
Bakancsos turistáknak a fõvárosunk budai oldalát teljesen körülölelõ hegyek, a Budai-hegység és a Pilis
kitûnõen jelzett turista útjai kínálnak akár több napos túra lehetõséget. Túrázzunk vadregényes
szurdokokban, a Holdvilág-árokban, a Dera-szurdokban, másszuk meg a hegységek legszebb panorámájú
csúcsait, a Nagy-Kevélyt, a Nagy-Szénást, a Nagy-Kopaszt, a Dobogó-kõt, a Pilis-tetõt, az
Oszoly-csúcsot vagy a Kõ-hegyet, igazán változatos élményekben lesz garantáltan részünk.
A budai hegyvidék déli pereme is rengeteg, különleges túraélményt kínál, a Budaörs felett sorakozó
Csiki-hegyek lánca, a Kopárok jellegzetes, szép kilátást nyújtó kúpjai vagy a Biatorbágy környékén fekvõ
Nyakas-kõ és a sóskúti dombok is megérnek egy kirándulást.
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