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ITINER - 31 KM 
 
A Művelődési Háztól indulj el a Bajcsy Zs. úton – a rajtkóddal szemben állva balra lefelé a ZÖLD sáv 

jelzésen. Az út végén fordulj balra a Mátyás király útra. Haladj tovább 200 métert, majd a József 

Attila utcánál átkelve mindkét zebrán, továbbra is a Mátyás király úton haladva, menj el a Béke 

utcáig (kőkereszt) és fordulj jobbra, továbbra is a ZÖLD sávon. Áthaladva a szántóföldön az út végén 

ismét fordulj jobbra és menj tovább. 150 méter múlva a ZÖLD sáv letér balra, de Te tarts jobbra és 

menj tovább egyenesen. Menj be a sorompónál, végig a Paprikás-patak mellett a jelöletlen úton 

(700 m). Beérve a Jegenye völgybe, haladj tovább a patak mentén. (Itt találod a Budai-hegység 

legnagyobb vízesését. Kitérő jobbra 100 m) Ezt követően kövesd a SÁRGA sávot, egészen a völgy 

végéig (1,4 km). Kiérve fordulj jobbra, és a zebrán keresztezd a Rózsika utcát, majd balra fordulva az 

Shell kutat elhagyva, kövesd a SÁRGA sávot, ami az úttal párhuzamosan halad, majd újra bevezet az 

erdőbe. 400 m és eléred a SÁRGA+ jelet, innen ezt kövesd. Beérve Budaligetre fordulj balra a 

meredek József Attila útjára, majd felérve a Honfoglalás utcához, jobbra fordulva folytasd az utad, 

immáron a KÉK+ jelzésen (300 m). A kereszteződésen áthaladva tarts balra és a Koppány vezér utcán 

menj tovább felfelé, és a jelzést követve irány újra az erdő. Menj el a Remete-hegy tisztásig széléig, 

ahol egy éles bal kanyarral folytasd az utad a KÉK sávon. Elérve a Remetei-kőfülkét csodás 

kilátás tárul eléd. Légy óvatos a meredek sziklás úton! Leérve a Remete szurdokhoz keresztezd 

az Ördög-árok patakot és fordulj jobbra a KÉK négyzet-re. Hamarosan (300 m) elérsz egy 

konténerépülethez, ami Remeteszőlős Polgármesteri Hivatala. Itt találod az Örkény 

telefonfülkét, mellette egy könyv megállóval, Mezítlábas ösvénnyel és egy zenélő ivókúttal. Meg is 

érkeztél az 1. ellenőrző ponthoz. [Remeteszőlős] A kód pontos helye: egy nagy farönkből készült 

kerékpártároló túlsó végén. Az alternatív pont helye: a fahíd elején, bal oldali oszlop tövében. 

(Eddig megtett táv: 7,9 km)  

Folytasd utad tovább a KÉK négyzet jelzésen a Vénusz utcán, majd 100 m után fordulj jobbra a Patak 

sétányra. 700 m múlva fordulj balra a kis hídra és keresztezd a Nagykovácsi utat. Vigyázz, forgalmas 

út! Szemben indul a PIROS+, ezen menj tovább (1,7 km) míg a folyamatosan emelkedő, kanyargós 

ösvény el nem éri a PIROS sávot, amin JOBBRA folytasd az utad. Elhagyva a Vörös-pocsolyát, elérsz 

a PIROS háromszög kereszteződéshez (1,4 km). Ezen balra felfelé haladj tovább 3,1 km-t. Később a 

ZÖLD+ is betársul a PIROS háromszög mellé. A PIROS háromszög jelzés helyenként hiányos, de a 

ZÖLD+ végig jól látható. Amint eléred a ZÖLD háromszög jelzést, már meg is érkeztél a 2. ellenőrző 

ponthoz. [Nagy-Kopasz] A kód pontos helye: a Sisakvirág tanösvény 6. állomása táblájának 

hátulján. Az alternatív pont helye: a táblával átlósan szemben, a kanyarban lévő turistajeles 

facsoport mögött, aljnövényzetbe rejtett méteres fenyő tuskón. (Eddig megtett táv: 15,1 km) 

Innen újfent felfelé visz az utad (900 m), ezúttal a Nagy-Kopaszra a ZÖLD háromszögön, ami elvezet 

a Csergezán Pál-kilátóhoz. Ha időd és kedved engedi, mászd meg a 100 lépcsőfokot, és gyönyörködj 

a szép kilátásban. Lefelé végig a ZÖLD háromszögön menj, majd 2,1 km múlva a Sisakvirág tanösvény 

2. állomásánál a ZÖLD háromszög jelzést elhagyva tarts jobbra. 150 m múlva ismét tarts jobbra és 

haladj a tanösvény végéig (900 m). Innen jobbra fordulva a ZÖLD sáv jelzést kövesd. Figyelj! 

Nagykovácsi elején a jelzés a mező szélén vezet végig, ne a házak felé menj!  A ZÖLD sáv jelzés 
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egészen a kőkeresztig visz, ahol fordulj balra a SÁRGA sávra és irány felfelé. 100 m múlva kék kút az 

út jobb oldalán Haladj tovább, de figyelj, a sárga jelzés néhol hiányos. A Lovardánál ne fordulj el 

balra, menj tovább egyenesen. Ahol az út kettéválik, tarts balra. 2,7 km múlva eléred a forgókaput 

és ezzel a KÉK+ jelzést. Itt a kapun keresztül irány a Kutya-hegyre vezető újabb emelkedő. A 

jellegfához leérve a KÉK sávon egyenesen menj (ne balra!). 900 m-t követően az út élesen balra 

felfelé kanyarodik. 300 m múlva felérsz a Kör névadó hegyére, a Nagy-Szénásra, ahonnan csodaszép 

körpanorámában gyönyörködhetsz, és ahol mindig fúj a szél. A Szénások Európa Diplomás Terület, 

így fokozottan figyelj, hogy ne térj le a kijelölt turistaútról. A kódot ne itt a fenti padon keresd! Innen 

először indulj lefelé a KÉK sávon, amihez hamarosan betársul a PIROS sáv is. Amint eléred a nagy-

szénási pihenőt (300 m) a 3. ellenőrző pont is megvan. [Nagy-Szénás] A kód pontos helye: a rönk 

asztal hátsó lábán, alul. Az alternatív pont helye: a rönkasztaltól kb. 20 méterrel lejjebb egy másik 

rönkasztal hátsó lábán, alul. (Eddig megtett táv: 25,7 km) 

Innen a KÉK sávon menj tovább egyenesen, lefelé a Zsíroshegyi útig (1,8 km) (Nagykovácsi). Itt 

becsatlakozik a ZÖLD és a SÁRGA sáv is. Az aszfalt útra kiérve fordulj balra és menj tovább a Volt 

Zsíroshegyi turistaház romjáig (800 m). Innen a ZÖLD sávot kövesd, ami a tisztás bal oldalán visz 

tovább, ez egészen a célig lejteni fog (2,7 km). Solymárra beérve a Bokor u. – Törökkút u. – Kálvária 

u. útvonalon érsz vissza a Templom térre, a Művelődési Házhoz a Célba. (Megtett táv: 31,1 

km) Gratulálunk a sikeres teljesítéshez! 

 

VÍZVÉTELI LEHETŐSÉGEK + BOLTOK LISTÁJA  

0 km – Solymár, Templom tér 
Mosdó a Művelődési Házban (jelenleg zárva van) 
Ivókút a templom előtt 
Nemzeti Dohánybolt (Nyitva: H-Szo: 6-21, V: 7-12) 
Hanker CBA – a téren (Nyitva: H-P: 6-20, Szo: 6-15) 
Mandula Kávézó – Templom tér 9. (Nyitva H-V: 10-19) 
Hel pékség a Bajcsy Zs. utcában (Nyitva: H-P: 5.30-18, Szo: 5.30-12) 
 
7,9 km – Remeteszőlős 
Zenélő Ivókút 

19,9 km – Nagykovácsi 
Kék kút (a kőkereszt után 100 m, jobb oldalon) 
Annamari ABC: a kőkereszttől jobbra, a Kossuth L. u. – Petőfi S. u. sarkon 
(Nyitva H-Szo: 6.30-21, V: 6.30-14) kitérő 200 m 
Kovács Cukrászda – Kossuth L. u. 119. (Nyitva K-P: 11-19, Szo-V: 10-19) kitérő 500 m 


