
nr. Directions/Name Distance Leg Length Course Position Elevation Comment
1 PILSZ+TEMP 0 m N47.68901 E18.89532 336 m Indulás: Pilisszentkereszt Temet  Parkolóból (leszállóból)

403 m szakasz jellege: nincs látható út, szabad gyaloglás a füves mez n
2 PILRMEZOJF 403 m 403 m 258° true N47.68827 E18.89006 390 m A leszálló mez  mint téglalap jobb-fels  sarka

240 m szakasz jellege: egymásba kapcsolódó tisztásokon, ösvény vagy sgyep
3 PILRATGATE 643 m 240 m 254° true N47.68768 E18.88698 410 m Bejárat az átjáróhoz

107 m szakasz jellege: bokros területek között, ösvény vagy sgyep
4 PILRATJARO 750 m 107 m 266° true N47.68761 E18.88556 420 m Átjáró (kulcspont, csak itt, nincs alternatíva)

47 m szakasz jellege: A két útpont között kényelmesen járható, akadálymentes gyalogút

5 PILROSVALJ 797 m 47 m 341° true N47.68801 E18.88535 420 m

Bokrok között átjárható 10-20m szakasz, bejárata nem látható
(kulcspont, csak itt, nincs alternatíva)
- ha fölfelé nincs meg, akkor a gyalogúton maradva a kijelölt
következ  265m útszakasz kb.+200m kerül vel helyettesíthet
- ha lefelé nincs meg, akkor a legkisebb ellenállást keresve át kell
vágni lefelé, amíg elérjük az akadálymentes gyalogutat.

265 m szakasz jellege: Egyenes, egyenletes emelkedés  (nem járt) tisztások ill. ösvények.
Lerövidíti az akadálymentes gyalogutat és az azt folytató kocsiutat.

6 PILRUTELER 1.1 km 265 m 261° true N47.68766 E18.88185 463 m Útpont egy terepjáróval járható szélesség  földes/köves úton

183 m szakasz jellege: Az utolsó mezei szakasz az összefügg  hegyi erd  széléig. A föls
vége látható közelségben megy el egy magaslest l, ld. térkép.

7 PILRTUTELA 1.2 km 183 m 236° true N47.68675 E18.87981 500 m útelágazás az erd  kezdetén
61 m szakasz jellege: jól járható erdei csalitos a széles erdei turistaút eléréséig

8 PILRERDOUT 1.3 km 61 m 261° true N47.68667 E18.87901 509 m Széles, jól járható turistautat keresztez  pont. Altern: PILGYUTELH

57 m szakasz jellege: ritkás erd ben, nem nehéz de akadálykerülget  gyaloglás a célösvény
aljáig. (nincs látható, követhet  ösvény)

9 PILRUTKEZD 1.4 km 57 m 235° true N47.68637 E18.87839 530 m
A célösvény alsó végpontja (Ha nincs meg, akkor az újrakereséshez
PILGYUTELH N47.68622 E18.87900 pontról kell a turistaútról újra
elindulni a széles turista útra mer legesen)

405 m szakasz jellege:

Ez a célösvény, egykori turistaút. 100m emelkedés 400 méteren.
Ha nincsenek bed lt fák, akkor szinte egyenes, szinte folyamatos
emelkedés  gyalogút. Csak az alsó végén van egy meredekebb
szakasz. (Utolsó útkarbantartás: 2010.ápr.-júl. között.)

10 PILRPANTOP 1.8 km 405 m 209° true N47.68320 E18.87576 630 m
Az út föls  végpontja. Panoráma pihen  a gerincen.
Innen kétfelé tovább 1:Partizán/DNY 2:Keleti starthely

Magyarázatok:
PILR el tag az útpont nevében: Pilis mindhárom starthelyének megközelítése Pilisszentkeresztr l. Rövid de könnyen járható gyalogút
PILRPANTOP innen tovább Partizán ill. DNY-i starthely irányába: kb. szintben NY-felé, tiszta utat keresve
PILRPANTOP innen tovább a K-i starthelyre: kb. É irányban a sziklaperem mentén, a végén erdei ösvényen elkerülni egy erd részt
PILGYUTELH N47.68622 E18.87900 A célösvény alsó kezdetéhez legközelebbi pont egy turistaúton.
PILIS K730 (730m) N47.68685 E18.87407
PILIS DNY (670m) N47.68582 E18.86759
PILPARTIZN (640m) N47.68288 E18.87417 a 2010-es állapot leírása 2016.11.25-én.

Kardos István (Kacsa)




