
Találkozó: Római part Silvanus sétány 9 óra 

Az Árpád-híd Budai hídfőjétől induló a 106-os busszal lehet megközelíteni a találkozóhelyet. 

A környező utcákban lehet autóval parkolni. 

Tervezett túraútvonal: 

Békásmegyer - Duna-sétány - Megyeri-híd - Luppa-tó - Gátőr utca - Kossuth Lajos üdülőpart. A túra kb. 12 

km, 4-4,5 óra 

Végre teljesült egy régóta dédelgetett terv! 

Nordic túra a Római-partra. Azt hittük 

lehetetlen, de a résztvevők egyöntetű 

véleménye alapján igen is lehetséges és egy 

fantasztikus túrát tettünk igazi kiránduló 

időben, mivel az égiek nagyon kegyesek 

voltak hozzánk! Img_0819.jpg 

 

Találkozás, örvendezés egymásnak, majd 

rövid bemelegítés a vízparton. Ilyen még nem 

volt, ment is az élcelődés, hogy kinek hova és 

merre kellene lépnie….. Img_0826.jpg 

 

 

Majd elindultunk a Duna partján, a kavicsos 

úton. Csodáltuk a vizet, a növényzetet, 

élveztük a jó levegőt.  

 

Természeti, építészeti csodákban egyaránt 

volt részünk. Idősebb társainktól, azt is 

megtudtuk, hogyan nézett ki ez a táj 20, 30 

évvel ezelőtt. Eltűntek a régi csónakházak és 

helyettük modern, de a tájba illő házak 

épültek. Hatalmas fák, vízből kilógó 

gyökérzettel, a folyó teljesen kimosta a talajt 

alóluk, de élnek, virulnak! Img_0890.jpg 

 

Mi gyalogoltunk, mellettünk meg egyre több 

vízi jármű tűnt fel, csónak, kajak, 

kirándulóhajó. Img_0863.jpg 

 

A Megyeri-hídhoz érkezve István érdekes és 

szellemes előadását hallgattuk meg a hídról!  
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Érdekes volt nagyon, pedig István nem is 

készült, mi lett volna, ha…. 

 

A híd után a Luppa-tó tengerkékje mindenkit 

meglepett, hirtelen nem is tudtuk hol 

vagyunk!  Img_0911.jpg 

 

Én ezt a kéket személy szerint máltai családi 

nyaraláskor láttam utoljára, nem is tudtam, 

hogy kis hazánkban is létezik ez a szín! A 

bátrabbak a tó szélén kipróbálták a vízi nordic 

walkingot, vasárnap óta tudjuk, hogy ez is 

létezik!  Img_0923.jpg 

 

Itt a tóparton tartottunk egy kis uzsonna 

szünetet és gyönyörködtünk a víz színében, a 

felhőkben és persze élveztük a napsugarait, 

mert már a nap is kisütött! Img_948.jpg 

 

Innen továbbindulva teljesen megkerültük a 

tavat és a már ismert sétányon indultunk 

vissza a kiindulási pontunkhoz. 

Közben a Zsófia főhercegnő rendezvényhajót 

is megcsodálhattuk a Dunán, amit a legtöbben 

a pesti rakpart kikötőjében látunk, és ott nem 

tűnik olyan kopottnak, mint ahogyan a Duna 

közepén! 

Valaki meg is jegyezte, hogy a hajó, amit 

látunk, az egy tolóhajó! Img_0992.jpg 

 

Visszaérkezve a kiindulási ponthoz egy jó kis 

nyújtás után, a 15 kilométeres sétától 

kellemesen elfáradva már csak egy nagy cél 

lebegett a vállalkozó kedvű turisták szeme 

előtt, hekk evés, mint „fő dunai hal” egy jó kis 

Duna parti büfében! 

 

Ez be is következett és nem csalódtunk, mert 

nagyon finomat ebédeltünk. Itt ebéd előtt, 

várakozás közben meghallgattuk István 

előadását az Északi vasúti-hídról, mivel 

asztalunktól éppen ráláttunk a hídra. 
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Majd a megérdemelt finom ebéd után 

elbúcsúztunk és mindenki a maga módján 

folytatta a vasárnap délutáni kikapcsolódását. 
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