Az útvonal leírása (Budai Trapp hosszú táv)
Rajt: Pilisvörösvár vasútállomás. ÉNY felé a Vasút utcán (sárga négyzet jelzés) érjük el a 10-es főutat. Balra a sárga sáv jelzést
követve a vasúti híd alatt áthaladva, rögtön balra a felvezető lépcsőn felmegyünk és kijutunk egy útelágazásokból álló
kis térségre. Ha felnézünk, egyből a szemünkbe tűnik a UBM KFT székháza. Az épület kerítése mellett indul a sárga sáv
jelzéssel jelzett lépcsősor, amelyen felmegyünk a játszótérig. A játszótér kapuja előtt jobbra fordulva jutunk a
Szentiváni utcába. Az utcán egyenesen tovább haladva és keresztezve a Görgey, Deák Ferenc és Klapka utcákat kiérünk
a Templomhegyi utca kereszteződéséhez. Szemben egy kereszt előtt indul lefelé a Római Katolikus templomhoz vezető
lépcsősor. Ezen lemegyünk a templomhoz, és kiérünk a Szabadság útra. Az itt található lámpás gyalogátkelőn átkelve
balra, DK-i irányban folytatjuk utunkat a sárga sáv és sárga Mária út jelzésen egy téren álló emlékműig. Jobbra fordulva
meglátjuk az Orvosi Rendelőt és az innen induló Jóreménység utcát. Az utcába bekanyarodva haladunk, amíg elérünk
egy Y elágazáshoz. Az Y jobb szárán a zsákutcát jelző közlekedési tábla mellet elhaladva kell tovább menni
Pilisszentiván utolsó házáig. Az utca végén a piros tűzcsap után földútban folytatódik az út és ezen lépünk az erdőbe.
Kb. 30 m megtétele után hármas útelágazáshoz érünk. Mi feltétlenül a középső felfelé haladó sárga sáv jelzéssel
ellátott ösvényt válasszuk, és azon haladjunk DNY-i irányban egy távolabb álló magányos ház irányába. Felérünk a
gerincre ahol utunkat az Istvánakna felöl jövő aszfaltút keresztezi. Mi egyenesen tovább az üdülőtelep kerítése mellett
megyünk DNY-i irányban, tovább lefelé a szintén aszfaltozott úton. A völgybe leérve, és az itt álló ház közelében a sárga
sáv jelzés a jobbra található sorompónál a földútra vezet. Kb. 15 m megtétele után jobbról érkezik a piros sáv jelzéssel
jelölt út. Mi viszont egyenesen tovább megyünk a lezárt dróthálós kapuval és forgó fakapuval ellátott kerítésig.
Figyelem! A forgó fakapun áthaladva folytatjuk utunkat a fonódó piros és sárga sáv jelzésen a kb. 300 m-re található
útelágazásig. Itt a tájékoztató táblánál jobbra, Ny-i irányban térünk rá a Hosszú-árokban haladó piros sáv jelzésre, és
azon végig haladva jutunk az
1. ellenőrzőpontig: Volt Nagy-szénási Turistaház emlékfal pihenő. Tovább "trappolva" a piros sáv jelzésen (fokozottan
figyeljünk a jelzésekre) folytatjuk utunkat. A térképet követve a piros sáv jelzésen érünk Nagykovácsiba. A falut a
piros sáv jelzésen elhagyva és a térképet követve haladunk a
2. ellenőrzőpontig: Vörös-pocsolya. Utunkat folytatva a piros sáv jelzésen (a ritkás és időnként kopott jelzések miatt a
térképet is figyelve) érjük el a
3. ellenőrzőpontot: Fekete-fej. Továbbra is a piros sáv jelzésen megyünk. Közben keresztezzük a forgalmas Szépjuhészné
utat. Az átkelésnél fokozottan figyeljünk! A Nagy-Hárs-hegyi körutat - zöld kör jelzést - elérve és arra balra rátérve
haladunk és azon jutunk el a sárga sáv jelzésig. Jobbra térve a sárga sáv jelzésen érkezünk a Hárs-hegyi-nyeregbe,
ahol balra fordulva a sárga háromszög jelzésen jutunk fel a
4. ellenőrzőpontra: Kis-Hárs-hegy, a Makovecz-kilátó. A kilátás megcsodálása, és az igazolásul szolgáló kép elkészítése
után a sárga háromszögön visszaereszkedünk a nyeregbe, majd jobbra követjük a sárga sáv jelzést, amin elérjük a
Hűvösvölgyet. A turistaúttól balra rövid kitérővel jutunk az
5. ellenőrzőponthoz: Hűvösvölgy Gyermekvasút végállomás. Visszatérve a jelzésre, a Hűvösvölgyi úton átkelve a
Vadaskerten át a sárga sáv jelzést követve, megyünk a Határnyereg irányába, majd a balról becsatlakozó kék sáv
jelzésnél érkezünk a
6. ellenőrzőponthoz: Vadaskerti emlékmű. Tovább a sárga sáv jelzésen érjük el a Határ-nyerget, utána a sárga sáv és
sárga gyöngy jelzések elágazásánál térünk rá az Újlaki-hegyet balra elkerülő sárga gyöngy út és sárga Mária út (Kék
kerékpárút) jelzésre, majd a becsatlakozó és szintén fonódó sárga sáv együttes jelzésen haladunk tovább a
7. ellenőrzőpontig: Virágos-nyereg. Innét a kék sáv jelzésen a Guckler Károly úton érünk a Csúcs-hegyi nyeregbe. A
fonódó kék és zöld sáv jelzésen megyünk a Menedékház utca erdőbe torkolló végéig. Itt jobbra DK-i irányban, az
utcába befordulva hamarosan elérjük az egykori Csúcs-hegyi turistaház helyén a tanösvény 6. állomását (tábla), s
néhány lépés múlva a
8. ellenőrzőpontot: BTE hősi halottjainak emléktáblája (122.sz. ház kapujától jobbra a kerítéslábazatra szerelve). Az
utcán tovább haladva érkezünk a Menedékház utca 22. (Csúcs-hegyi Vendégház) előtt lévő célhoz. A járvány miatt a
házat nem nyithatjuk ki, és sajnos a szokásos virslivel és teával sem tudunk szolgálni, de reméljük, hogy jövőre már
találkozhatunk!
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