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Garmin Mókuska / 10+ km – 300 m D+
QR PONTOK helyei (fotókkal)
1. QR – rajt
Szépjuhászné Büfé oldalsó nagy üvegén a RAJT feliratú kódot kell beolvasni. Vigyázz, mert ott van
mellette a CÉL is, az majd csak a végén kell!
A rajt után kövesd a P- jelzést, amíg le nem érsz a Szép Juhászné útig (1,8 km). Ne menj ki az útra,
fordulj előtte jobbra, be a sorompó mögé, és menj le a Nagy-rétre a P+ jelzésen.

2. QR- Nagy-rét (3 km)
A rétre kiérve, a rét túloldalán a kondipark mellett, a tájékoztató tábla tetején (alulról feltéve), pótkód:
mellette lévő villanyoszlopon.
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Innen a K- (OKT) jelzésen menj tovább, kelj át a Hűvösvölgyi úton, majd menj tovább felfelé. 5,2 km-nél
elérsz egy tűzrakó és pihenőhelyet a repülőtér szélén.

3. QR – HHH repülőtér (5,2 km)
Pont mielőtt kiérnél a reptérre, a kis erdei pihenőhelyen találod a kódot a szemetesen. Pótkód: a kék sáv
turistajellel ellátott fán.

Innen a reptér szélén fuss jobbra, magad előtt látni
fogod a következő pontot a Homok-hegyet, amit
jelzetlen úton érsz el.

4. QR – Homok-hegy (6 km)
Homok-hegy tetején a CSAPCSE-pad mögötti facsoport törzsén, pótkód: 20 méterrel tovább haladva az
útvonalon, ahogy beérsz az erdőbe a kidőlt fa törzsén.
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Egy kis jelöletlen ösvényen menj le a S- jelzésre, menj rajta egyenesen Hűvösvölgy felé, majd tovább
még mindig a S- jelzésen. Óvatosan kelj át a kereszteződéseken, főleg a Nagykovácsi úton, mert ott
nincs zebra. A S- jelzésen fogod elérni 12, 2 km-nél azt a „kereszteződést, ahol balra kell térned a S3
jelzésen a Kis-Hárs-hegy tetejére.

5. QR – Kis-hárs-hegy (9,5 km)
Kód a kilátó melletti tűzrakóhelyen a figyelmeztető tábla hátoldalán, pótkód: a szemetes erdő felőli
oldala.

Sikeres kódolvasás után térj vissza a S3 jelzésen az előző kereszteződéshez, majd a Mária jelzésen
menj tovább a célig.

6. QR – cél
Szépjuhászné Büfé oldalsó nagy üvegén a CÉL feliratú kódot kell beolvasni

www.runaway.hu

