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Útvonal ide: Dunasziget
19,0 km – körülbelül 26 perc
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Ezek az útvonalak csak tervezési célokat szolgálnak. Előfordulhat, hogy építkezések, közlekedési vagy időjárási körülmények, illetve egyéb

okok miatt a valóság nem egyezik meg a térkép eredményeivel. Az útvonal tervezésekor legyen tekintettel ezekre az eshetőségekre is. Az

út során vegye f igyelembe az összes jelzőtáblát és tájékoztatót.

Térképadatok ©2013 Google

Nem voltak helyesek az útvonaltervek? Keresse meg útvonalát a(z) maps.google.hu oldalon, majd kattintson a "Hibabejelentés" lehetőségre

a bal alsó sarokban.

1237 Budapest, Vízisport utca 24

1. Haladjon dél felé itt: Vízisport u. menjen 260 m
összesen 260 m

2. Forduljon jobbra Vízisport u. irányába menjen 63 m
összesen 300 m

3. Forduljon jobbra Vízisport u. irányába
Kb. 56 mp

menjen 350 m
összesen 650 m

4. Forduljon balra, a következő útra: Vízisport u.
Kb. 2 perc

menjen 800 m
összesen 1,4 km

5. Forduljon jobbra, a következő útra: Csepeli átjáró menjen 220 m
összesen 1,7 km

6. Folytassa az utat erre: Helsinki út
Kb. 3 perc

menjen 2,6 km
összesen 4,2 km

7. Folytassa az utat erre: Grassalkovich út
Kb. 2 perc

menjen 2,2 km
összesen 6,4 km

8. Tartson enyhén jobbra ezen: Grassalkovich út menjen 350 m
összesen 6,8 km

9. Folytassa az utat erre: Haraszti út
Kb. 3 perc

menjen 2,2 km
összesen 9,0 km

10. Folytassa az utat erre: Soroksári út/510. út
Haladjon tovább itt: 510. út
Kb. 10 perc

menjen 8,6 km
összesen 17,6 km

11. Enyhén jobbra Taksony vezér híd irányába menjen 300 m
összesen 17,9 km

12. Haladjon tovább erre: Taksony vezér híd menjen 400 m
összesen 18,3 km

13. Forduljon balra, a következő útra: Dunasor menjen 16 m
összesen 18,4 km

14. Forduljon a(z) 1. utcán balra erre rátérve: Dunasziget
Kb. 1 perc

menjen 550 m
összesen 18,9 km

15. Forduljon a(z) 1. utcán jobbra, hogy ezen maradjon: Dunasziget menjen 130 m
összesen 19,0 km

Dunasziget


