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BIKEaway Pap-rét- Visegrád kör - Krokodil táv
61 km - D+ > 1000 m
Készen állsz? 😊
Teljesítés:
A teljesítés az útvonalon csak kerékpárral megengedett és a QR kódos rendszerünk használatával
lehetséges. A rendszer hibás használatából adódó problémákért kizárólag az indulók felelősek. A
teljesítés az érvényes nevezést követően lehetséges, a QR kódok megfelelő sorrendben történő
leolvasásával. Minden QR kódnál a rendszerbe fel kell vinned a 6 jegyű “futóazonosítód”, amely alapján
a rendszer beazonosít, rögzíti az adott pont érintését. A pontok a következők:

RAJT / CÉL: Budapest,
Csillag Büfé a Rómain
(1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 76.)
1. QR kód: A bejárati ajtó mellett, bal oldalon találod a rajt kódot.
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2. QR kód: VISEGRÁD ellenőrző pont:
Amikor Visegrádhoz érve, az Apát-kúti-völgy alsó végén elhagyod a sorompót, mielőtt kiérnél az
országútra találod a kódot a tájékoztató táblán, és onnan 3 méterre egy szemetesen a pótkódot.

3. QR kód: A CÉL kód a rajt mellett, ugyanazon az üvegen, csak a jobb oldalon vár.
Az útvonal:
Figyelem ezen az útvonalon, csak ajánlott útvonal van, nem kötelező. Különösen a Szentendre
belterületi szakaszán. Ha van más, kedvenc útvonalad, egész bátran menj azon. A lényeg a Sztaravodavölgy – Pap-rét – Visegrád szakasz oda vissza! Az útvonal letölthető és gps-szel rendelkező eszközön (pl.
Garmin kerékpáros eszközök/órák), vagy okostelefonon (pl. az ingyenes Locus Map appban) bármikor
követhető. Ehhez a gpx fájl töltsd le a weboldalunkról. https://www.runaway.hu/bikeaway
Az útvonal a Római-partról, a Csillag Büfétől indul. Innen az EUROVELO 6 kerékpárúton halad egyészen
Szentendréig. Itt, amikor kiérsz a Duna korzóra, rögtön a Bükkös-patak mellé fordulj, és haladj mellette
a Bükkös-parton a Lévay utcáig. Ezen fordulj jobbra, majd balra a Kovács László utcán ezután jobbra a
Szőke Lajos utca, megint jobbra a Szentlászlói útra, innen hamar balra a Sas utcába, ami már átvezet a
Sztaravodai útra. Ezen fordulj balra, és menj rajta hosszan, amíg el nem hagyod a Skanzent, majd a
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Skanzen kerítése mentén (ezt jó hosszan követi az országút) a Forrás utcába fordulj jobbra. Innen
kezdődik az erdő, a Forrás utca nyomvonalát követve beérsz a lezárt erdészeti aszfaltútra, ami egészen
Pap-rétig 6 km hosszan kanyarog felfelé. A Pap-réti kereszteződésben ne fordulj semerre, hanem
egyenesen gurulj le Visegrádig. Az útvonal visszafelé ugyanez fordítva.
Érem átvétele:
Az érmedet A Csillag Büfében veheted át. Az érem mellé kapsz egy jégkrémet, ásványvízzel / limonádéval.
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