A Pilisi Parkerdő Zrt.

Szoba

Évszázados turista hagyományok,
felfedezni való történelmi és természeti értékek, erdei iskolák, vezetett
programok, természetközeli erdőgazdálkodás – mindez karnyújtásnyira a fővárostól.

Brilli Gyula Menedékház, Vaskapu

Mogyoró-hegyi Tábor

A Pilisi Parkerdő Zrt. közel fél évszázados története a lakosság rekreációs és turisztikai igényeinek szolgálatáról, az ember és az erdő kapcsolatának szakértelemmel végzett összehangolásáról szól. Az összefoglalóan
ökoszisztéma menedzsmentnek nevezett szakmai tevékenységünk legfontosabb célja a természeti értékek hosszú távú fenntartása.
A kezelésünkben lévő változatos erdőállomány sokszínű élővilágnak kínál élőhelyet. Ennek a bonyolult, kölcsönhatások egész láncolatára épülő világnak a gondozása komoly felelősséget jelent. E felelősség tudatában végezzük mindennapi munkánkat, amelyben a természetvédelem,
a közjóléti erdőkezelés, valamint a fenntartható, tartamos gazdálkodás
szempontjait ötvözzük.

www.parkerdo.hu
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Panoráma

Brilli Gyula Menedékház, Vaskapu
A menedékház teraszáról tiszta időben lenyűgöző panoráma tárul
a kirándulók szeme elé: Esztergom a bazilikával, a Duna a rajta átívelő Mária Valéria-híddal, déli irányban a Kétágú-hegy és a Strázsa-hegy. A menedékház 6 fő részére turista pihenőszobában, szintén 6 fő részére pedig saját fürdőszobás panoráma szobában kínál
szállást. A menedékházban vendéglő is működik. További szolgáltatások: állatsimogató, jurtasátrak, fürdődézsák.
Szobák száma: 2
Férőhelyek száma: 12
Elérhetőség: 2500 Esztergom, Vaskapui út 1.
tel.: +36 (30) 335-3325,
info@vaskapuesztergom.hu
Látnivalók a környéken: Esztergom nevezetességei: Esztergomi Bazilika, királyi palota, Babits Mihály emlékház, Duna-múzeum, stb.

telefon: 26/598-000
telefax: 26/398-229
e-mail: informacio@pprt.hu
web: www.parkerdo.hu
www.facebook.com/pilisiparkerdo

Mogyoró-hegyi Tábor

Szolgáltatások:

H-2025 Visegrád,
Mátyás király u. 4.

© Pilisi Parkerdő Zrt. 2017.
címlapfotó: Gulyás Attila, Turista Magazin

A tábor bejárata

A visegrádi Mogyoró-hegyről csodálatos kilátás nyílik a Dunára, a
Szentendrei-szigetcsúcsra, a Börzsönyre, tiszta időben a Mátra vonulatait is látni. A Mogyoró-hegyi tábor 10 db 12 személyes faházát és 30 személyes jurta faházát ajánljuk táborozók, családok, felnőtt csoportok, túrázók részére egyaránt. A 12 fős faházakban 1 db
4 ágyas és 4 db 2 ágyas szoba, fürdőszoba és társalgó található. Minden faházunkban van egy 50 literes hűtő is. Síszezonban várjuk a
pályaszállás (Nagyvillám sípálya) iránt érdeklődőket, a téli szezonban 5 db fűthető faházat üzemeltetünk. Sátrazási lehetőség a tábor
melletti Jurta Kempingben van.
Szobák száma: 62
Férőhelyek száma: 150
Elérhetőség: Visegrád, Mogyoró-hegy
postacím: 2025 Visegrád, Mátyás király utca 4.
Tel.: +36 (26) 398-227
e-mail: emh@pprt.hu
Szolgáltatások:
tűzifa, bogrács, állvány, nyárs.
Látnivalók a környéken: Visegrádi Fellegvár, Erdei Művelődés Háza,
játszóterek, Vadbemutató kert és Erdészek Barátság Parkja, Sibrik-domb,
Salamon-torony, Zsitvai-kilátó, Bertényi Miklós Füvészkert, dömösi
prépostság altemploma, tanösvények.

Turistaszállások
a Pilisben
www.parkerdo.hu

Hármashatár-hegyi Turistaház

Szoba és fürdőszoba

Som-hegyi Turistaház

Kétágyas szoba

Konyha

Kőhegyi Czibulka János Menedékház

Zárt verenda

Zárt verenda

Fekete-hegyi Berda József Kulcsosház

Étkező

Konyha

Szoba

Hármashatár-hegyi Turistaház

Som-hegyi Turistaház

Kőhegyi Czibulka János Menedékház

Fekete-hegyi Berda József Kulcsosház

Az Országos Kéktúra vonalán fekvő Hármashatár-hegyi Turistaházban 50 férőhely került kialakításra: a vendégek franciaágyas,
kétágyas illetve több férőhelyes, emeletes ágyakkal felszerelt szobák
közül választhatnak. Rendelkezésre áll egy hatalmas közösségi helyiség is, felszerelt konyhával. A turistaház mellett erdei iskola, étterem és rendezvény hangár is működik.

A házban maximum 30 fő pihenhet meg a 3, 4 és 6 ágyas szobákban, valamint a matracszálláson. A kulcsosházként működő szálláshelyre előzetes bejelentkezés szükséges, ellátás nincs. Vizesblokk
és jól felszerelt konyha van, a nyári időszakban pedig külső vizesblokk is üzemel, így rendezvények megtartására is alkalmas, sátrazási lehetőség is van.

Szálláshely 4 és 8 ágyas szobákban, vizesblokkal, télen központi fűtéssel. Nyáron sátorhelyek tisztálkodási lehetőséggel. A melegkonyhás étkező nem csak a szállóvendégeket várja, hanem minden betérőt. Egytálétel mindig, többnapi tartózkodás esetén pedig menü
is rendelhető. Táborok, rendezvények tartására is ideális helyszín.

A Fekete-hegy ormáról, a környék legvadregényesebb kulcsosházától
csodálatos kilátás nyílik Esztergomra és a Dunára. Szálláshely 12 főig
4 és 8 ágyas szobában, jól felszerelt konyhával, cserépkályhával és fedett
kültéri terasszal. Tábori illemhely a ház mellett található. Ellátás nincs, a
szállásfoglaláshoz előzetes bejelentkezés szükséges.

Szobák száma: 14

Szobák száma: 3

Férőhelyek száma: 50

Férőhelyek száma: max. 30

Elérhetőség: 1037 Budapest, Hármashatárhegyi út 3.
Tel.: +36 (30) 9138-640
e-mail: turistahaz@hhkk.hu

Elérhetőség: Pilisszántó, Som-hegy
Tel.: +36 (20) 984-6196
e-mail: somhegy@pprt.hu

Szolgáltatások:
Látnivalók a környéken: Guckler Károly-kilátópont, Hármashatár-hegyi Erdei Iskola, Árpád-kilátó, Budakeszi Vadaspark, Budapest központja autóval 15 perc alatt elérhető számos látnivalóval

Szobák száma: 4
Férőhelyek száma: 24
Elérhetőség: Szentendre, Kő-hegy
Tel.: +36 (26) 718-216, +36 (20) 935-1755
e-mail: info@kohegyihaz.hu

Szolgáltatások:

Szolgáltatások:

Látnivalók a környéken: pilisszentkereszti ciszterci kolostorrom,
Trézsi-forrás, pilisszentkereszti Szent-kút, pilisszentkereszti szurdok, Boldog Özséb-kilátó, Dobogókő, Prédikálószék és Vadállókövek, Rám-szakadék, Fekete-hegy, pilisvörösvári kopárok.

Látnivalók a környéken: Holdvilág-árok, Dömör-kapu, Kárpátforrás, Lajos-forrás, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre nevezetességei, Petőfi-kilátó, Vasas-szakadék.

Szobák száma: 2
Férőhelyek száma: 12
Elérhetőség: Pilisszentlélek, Fekete-hegy
Tel.: +36 (20) 591-6806
e-mail: dese.pilis@gmail.com

Szolgáltatások:
Látnivalók a környéken: klastrompusztai pálos kolostorrom, pilisszentléleki pálos kolostorrom, Fekete-kő, Klastrompuszta – Kémény
szikla, Panoráma a Postás útról (zöld + jelzés a kulcsosháztól Pilisszentlélek irányába).

