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Ez az év az aszályról lesz emlékezetes, mégis, nekünk minden túra előtt hetekkel
aggodalomra adott okot az eső. Nem volt ez máshogy most sem! Végül szerencsére
érkezésünk előtt órákkal esett csak egy kevés eső!

Nem tudom, ki, hogy van vele, szerintem a Pilis, Dömös, Visegrád, Nagymaros bárhonnan
nézve csodálatos hely. Így akármelyik túra útvonalat választjuk, biztosak lehetünk, hogy a
látvány lenyűgöző lesz! Mi Pilisszentlászlóról indultunk a zöld jelzést követve a Spartacus
ösvényen, ami csak 2015 óta hivatalos túra útvonal. A faluból kiérve földutakon értünk el az
erdőbe, ahol egy meredekebb rész után már szinte végig csak lejtett az út. Az erdő tele volt
gombákkal, amelyeket le kellett fotózni. Nem lehetett kihagyni, ezért néha szétszakadt a
csapat. Az utunk hatalmas fák között vezetett, egyre keskenyebb utakon. Végül már csak
libasorban lehetett közlekedni. Az erdőben főként gyertyán, tölgy és bükkfák voltak, melyek
lombjai a száraz idő miatt már kezdtek sárgulni, barnulni, így a nyárias melegben őszies
színeket is lehetett látni. A hegy oldalában kanyargó ösvényen haladva a fák lombjai között
helyenként megvillant egy-két magasabb csúcs, Nagymaros, a Duna, a Visegrádi Fellegvár.
Az egyik legemblematikusabb pontja az ösvénynek az egyik sziklás résznél van, ahonnan
páratlan kilátás van a Pilisre, a Duna dömösi részére. A fotók sajnos nem adják vissza
azokat a távolságokat, mélységeket és magasságokat, ezért kell elmenni oda
személyesen!!! Az út további része főleg erdős, így jutunk le a Jenő kunyhóhoz, ahol a
padoknál és asztaloknál meg lehet pihenni. Innen egy pár száz méterre van egy kopjafa és
egyben kilátópont. A páratlan panoráma miatt érdemes felmenni odáig. A Jenő kunyhótól
már csak egy rövid, kanyargós út vezet az Apátkúti-völgybe. Itt rengeteg a látnivaló, több
forrás, vízesés és pisztrángos tó, étterem, játszótér, ingyenes mosdó is van! Kis pihenő után
folytattuk utunkat Visegrád felé, visszatértünk a zöld jelzésre. Ez egy rövidebb szakasz, egy
kis kitérővel egy csodálatos kilátópontot is érint, amit nem szabad kihagyni! Kb. egy
kilométer után már nyaralók és házak közé érünk. Visegrádra érve szabad program
következett, a legtöbben fagyival a kézben a Duna parton kötöttek ki!

Végig jó hangulatban haladtunk az ösvényen, ami ugyan hosszú, de ebből az irányból
indulva, egy-két emelkedőt leszámítva lejtős, ezért simán teljesíthető! Így megmaradt a
jókedv is, és maradt energia felfedezi az Apátkúti-völgyet és Visegrádot is! Időt azt kell rá
szánni, mert a szűk ösvényen lassabb a haladás, főleg, ha szemből is sokan jönnek! Ez a
túra kihagyhatatlan!
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