
1.

Marhaton pontok

Kisgulya
QR kódok

Az asztal lábán.

Az erdőben egy fatörzsön.

https://gulyakor.hu/en/node/173


2.

Piliscsabai Csévi út vége
QR kódok

Az út melletti, kék jelzéssel ellátott villanyoszlopon.

A Hegyalja utcán pár lépést elindulva a villanyoszlopon.

https://gulyakor.hu/hu/node/180


3.

Csévi pincék
QR kódok

A turistajelzést tartó tábla oszlopán.

Az elágazástól Piliscsév felé elindulva kb. 100 m után balra egy

villanyoszlopon.

https://gulyakor.hu/hu/node/182


4.

Basina
QR kódok

https://gulyakor.hu/hu/node/183


Ha a csévi pincék felől érkezünk, a teteje előtti sárga háromszög előtt két

leágazás van egy-egy sziklás kilátóponthoz. Az első egy T elágazás. A 2.

elágazásnál az utak egy járdaszigetet fognak közre. Alulról érkezve a

járdasziget túloldalán, a piros háromszöggel jelzett út bal oldalán van, a

fényképen jelölt fán.





Szintén a 2. kilátópontnál, de az úttól jobbra, pár lépést az erdőben egy

fán.



5.

Sárga jelzés a Pilis oldalában
QR kódok

A sárga pöttyön alulról érkezve 5-10 méterrel a sárga csík előtt jobbra egy

fatönkön.

A sárga pötty-sárga csík elágazástól a sárga csíkon Pilisszántó felé

elindulva 20 méter után jobbra egy fatönkön.

https://gulyakor.hu/hu/node/186


6.

Klastrompuszta
QR kódok

A rom mellett a padon.

Kesztölc felé elindulva a villanyoszlopon.

https://gulyakor.hu/hu/node/187


7.

Pilis-nyereg
QR kódok

Az elágazásban az útjelző táblán.

A másik útjelző táblán.

https://gulyakor.hu/hu/node/188


8.

Borostás hegy
QR kódok

A zöld csík és zöld kereszt jelzések találkozásánál a képpel jelölt helyen egy

fatönkön.

A zöld kereszten kicsit elindulva jobbra egy jelzéssel ellátott fa alján.

https://gulyakor.hu/hu/node/877


9.

Kesztölc
QR kódok

A zöld csík és zöld kereszt jelzések találkozásánál a szobortól jobbra álló fa

mellett a kerítésoszlopon.

A zöld csík és zöld kereszt jelzések találkozásánál egy használaton kívüli

oszlopon.

https://gulyakor.hu/hu/node/878


10.

Kétágú-hegy
QR kódok

A nyereg felől érkezve a zöld négyzet éles jobbkanyarja előtt a jelzéses fa

tövében.

A nyereg felől érkezve a zöld négyzet éles jobbkanyarja előtt balra az

erdőben.

https://gulyakor.hu/hu/node/879


11.

Postás út parkoló
QR kódok

A tisztás végében a padon.

Az oszlopon.

https://gulyakor.hu/hu/node/880


12.

Pilisszentléleki pálos kolostorrom
QR kódok

Az út mentén a romok északi felében egy pad alsó felén.

Az autoút túloldalán az információs táblán.

https://gulyakor.hu/hu/node/190


13.

Szakó-nyereg
QR kódok

Az útjelző táblán.

https://gulyakor.hu/hu/node/192


A zöld jelzésen észak felé indulva 20 méter után jobbra egy kiszáradt fán.



14.

Dobogókő
QR kódok

A kilátóterasz korlát külső oldalán.

https://gulyakor.hu/hu/node/196


A kék csík - piros csík elágazásnál lévő korlát mögötti egyik tábla

oszlopán.



15.

Kamilla körút
QR kódok

A kilátópont padján.

https://gulyakor.hu/hu/node/197


A pad mögött az erdőben egy kidőlt fán. (A képen a napfényben a pad

látható a kód felől nézve.)



16.

Dobogókői út
QR kódok

A sorompó mellett egy fán.

A sorompótól felfelé, a jelzéssel bíró fa mellett a bozótban.

https://gulyakor.hu/hu/node/201


17.

Ördög-lyuk
QR kódok

Az alsó (úthoz közelebbi) információs tábla lábán.

A felső (lyuk melletti) információs táblán.

https://gulyakor.hu/hu/node/198


18.

Pilisszántói parkoló

Ez nem a felső parkoló, hanem az alsó, ahol a buszforduló van.

QR kódok

A pad lábán.

A villanyoszlopon.

https://gulyakor.hu/hu/node/657


19.

Pilisszántó
QR kódok

A templommal szemben a telefonpóznán.

A templom melletti Szabadság utcában a villanyoszlopon.

https://gulyakor.hu/hu/node/199


20.

Mészégetők
QR kódok

A kilométerkő melletti kis fa törzsén.

https://gulyakor.hu/hu/node/200


A kilométerkőnek háttal állva átvágunk az előttünk lévő kis irtáson a fás

részig, ahol egy kis fán található a kód.



21.

Csemetekert
QR kódok

Az asztal lábán.

Az asztal lábán.

https://gulyakor.hu/en/node/178


22.

Jenga
QR kódok

A hátsó pad lábán.

A kilátótól ÉNY-ra induló ösvényen egy fatönkön.

https://gulyakor.hu/hu/node/177



