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Sziklatornyok, impozáns mûvárromok nyomában a Pilis déli lejtõin
Könnyû, változatos gyalogtúra a Pilisborosjenõ környéki hegyekben, a séta csúcspontjai az egri vár
romjai, mely a nagysikerû Egri csillagok címû film sokak által ismerõs díszletéül szolgált és a
Teve-szikla bizarr sziklaformációi.A túra hossza: 10,5 kmA túra idõtartama: 3 óra
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege: Könnyû, változatos gyalogtúra jól jelzett turistautakon,
ösvényeken kevés szintkülönbséggel. Vízvételi lehetõség útközben nincs. Az egri vár környékén jelzetlen, de
jól követhetõ utak.
A könnyû kiránduláshoz is ajánljuk a megfelelõ lábbelit, egy csúszás biztos talppal felszerelt túracipõ
nagyban megkönnyíti a gyaloglást. Az egri vár környékén remek piknikezõ helyek vannak, egy közepes
méretû hátizsákba, a meleg polárfelsõ mellé tökéletesen befér még az elemózsia és innivaló is.
Kiindulópont:
Házi-réti-horgásztó melletti parkoló. Megközelíthetõ a 10-es fõútról, a Solymárra vezetõ bekötõúttól (Brit
katonai temetõ), 500 m-re Pilisvörösvár felé jobbra tartó murvás úton érjük el a tavat. A túrát kezdhetjük
Pilisborosjenõrõl is, tömegközlekedéssel célszerûbb választás. Autóval végighajtunk a falu Fõ utcáján,
melynek nyugati végét Prohászka Ottokár utcának hívják, az utolsó házaknál, az óvodával szemben van
egy kisebb, általában zsúfolt parkoló, menjünk tovább pár métert, és az út végénél balra fordulva érünk ki a
nemrég kialakított nagy, szabadon használható parkolóhoz. A házak melletti földúton egy-két perc alatt
kiérünk a keresztezõ Kéktúra útvonalára, melyen balra fordulva csatlakozhatunk be a túrába.
Térképkivágat: Pilis és a Visegrádi-hegység 1:40 000 (Cartographia),
http://www.cartographia.hu/pilis-es-visegradi-hg-turistaterkep-16.html A túra leírása
A jelenleg horgásztóként funkcionáló Házi-réti-víztároló melletti parkolóból indulunk visszafelé az oda
vezetõ murvás úton a nagy kanyarig. Itt balra fordulunk, majd megint balra térünk a Zöld sáv jelzésû
dûlõútra. A Házi-réti-árok mellett futó földút az utolsó háznál egy sorompóval ér véget. A Zöld sáv és a Kék
Mária-út turistajelzései egyértelmûen a kerítésen túlra mutatnak, a zárt sorompón azonban egy
barátságtalan
http://kirandulastippek.hu/news/article/pilisborosjeno-egri-var-romjai-teve-szikla-koves-berc

