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Érkezési idő:

Tisztelt Sporttársak!
Köszöntünk mindenkit a Zöldgömb Sport Klub által rendezett
Himbi-Limbi a Libegő alatt teljesítménytúrán.
Fontos tudnivalók: A túra távja: 15,6 km. Szintemelkedés: 820 m. Szintidő: 6 óra. A túrán mindenki saját felelősségére indul,
ezért kártérítés a rendezőségtől semmilyen címen nem igényelhető. Kérjük, óvják a természet értékeit, ne szemeteljenek, ne
szedjék le a növényeket és csak a kijelölt útvonalon haladjanak. Mindenkinek sikeres teljesítést, kellemes élményeket kíván a
Zöldgömb Sport Klub.
Útvonalleírás:
A rajtból, a Libegő alsó állomásától a Z háromszög jelzés
mentén indulunk el a Zugligeti úton, felfelé. A Csermely út
kezdeténél a jelzésről letérve egyenesen megyünk tovább
és 100 méter múlva a parkolóban balra fordulunk. Meredek
szerpentin ösvényen felmászunk a Hunyad-oromra (1.ep.),
majd ugyanazon az úton visszatérünk a Libegő alsó
állomásához (2.ep.).
Ismét a Z háromszög jelzésen indulunk felfelé, a Z sáv
jelzés becsatlakozásáig. A Z sáv jelzésen jobbra fordulunk.
500 méter múlva, ahol a Z jelzés egy kis ösvényen jobbra
letér a bozótosba, egyenesen megyünk tovább a sétaúton
(volt Z körséta jelzés, leszürkítve). Átmegyünk a műúton és
150 méter múlva a Pozsonyi-hegy oldalában találkozunk a
Z+ jelzéssel (3.ep.).
A pontról a Z+ jelzésen élesen balra fordulva, felfelé
indulunk el. Átmegyünk a műúton, 200 méter múlva a Z+
véget ér, itt szintben megyünk tovább a Z háromszög jelzés
bal oldali ágán.
A Tündér-hegyen, a Tündér-szikla előtt leereszkedünk a
(terep)lépcsőkön, a Zöld sávot elérve balra fordulunk és a
Tündér-szikla (alja 4.ep.) érintésével térünk vissza
Zugligetbe, a Libegő alsó állomásához (5.ep.), végig a Z
háromszög jelzésen.

Himbi-Limbi a Libegő alatt
Rajt: Budapest, Zugliget,
Libegő alsó állomása
(8:30-10:00)
Zugligeti út, híd
1. ep – Hunyad-orom
(8:30-10:30)
2. ep – Libegő alsó állomása
(8:30-16:00)
Zöld sáv elérése
Zöld sáv – volt Zöld körséta
elágazás
3. ep – Pozsonyi-hegy
(8:45-15:00)
Tündérhegyi út
Letérés az aszfaltútról a Tündérszikla felé
4. ep Tündér-szikla alja
(9:00-12:30)
5. ep – Libegő alsó állomása
(8:30-16:00)
Tündér-szikla alja
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Faház
Anna-rét alja
6. ep – Normafa (9:30-14:00)
Székely kapu
S+ keresztezés
(Virágvölgy vá. felett)
Erdei pihenőhely, Erzsébettérdeplő
7. ep – Libegő felső állomása
(8:30-16:00)
Zöld háromszög - Zöld kereszt
elágazás
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A pontról ismét felmászunk a Z sáv jelzésig, de most balra
fordulunk rajta. A Tündér-szikla alja és Disznófő érintésével 8. ep – Pozsonyi-hegy
a Z jelzésen felmegyünk a Normafához (6.ep.). A Normafa (8:45-15:00)
Síház mellett átmegyünk az útkereszteződés átellenes
9. ep – Libegő alsó állomása
oldalára, majd a székely kapun keresztül rátérünk jobbra a (8:30-16:00)
10. ep – Libegő felső
kék körséta jelzésre. Ezen a kevésbé járt útvonalon,
állomása (8:00-16:00)
nagyrész szintúton haladunk, majd keresztezzük az S+
ep – János-hegy (kilátó)
jelzést a Gyermekvasút Virágvölgy állomása felett, érintünk 11.
(10:00-15:50)
egy erdei pihenőt, majd a Hármas-kút-tetőt nyugatról kerülve Cél: Budapest, János-hegy,
Libegő felső állomása
érünk le a Libegő felső állomásához (7.ep.).
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A parkoló végében, a János-hegyre vezető lépcső előtt, jobbra térünk a Zöld háromszög jelzésre, lefelé. Szerpentinen ereszkedünk
a Z+ jelzésig, majd arra rátérve a Pozsonyi-hegy
ellenőrzőpontig (8.ep.)
A már ismert úton - csak most visszafelé megyünk a volt Zöld körséta, majd a Zöld sáv,
majd a Zöld háromszög jelzéseken Zugligetbe, a
Libegő alsó végállomáshoz (9.ep.).
A Libegő nyomvonala alatti ösvényen felmegyünk
a Libegő felső végállomásához (10.ep.)
Végül a P- jelzésen, lépcsősoron felmegyünk a
János-hegyi kilátóhoz (11.ep.),
és vissza a Libegő felső végállomásához (CÉL).
Mindenkinek gratulálunk a teljesítéshez!

