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Vonatos, hátizsákos túra a Kárpát-kanyar hegységrendszerben (a Királykőn és a 
Nagykő-havasokban) 

 
 Indulás: Gyülekezés 2012. október 27-én, szombaton, a Keleti pályaudvaron 19:10-kor Bucuresti Nord-ba induló ISTER EURONIGHT végénél 

18:40-ig. A vonat 19:10-kor fog indulni! 
 Érkezés: 2012. november 1-én, reggel 9:05-re a Keleti pályaudvarra az ISTER EURONIGHT-al. 
 Utazás: vonattal és helyi járatú busszal, brassói tömegközlekedéssel, 2 kisérővel   
 Költség: 16 000 Ft (utazás + szállás + nemzeti park belépő). Anyagi problémák miatt ne maradj otthon, ezt jelentkezéskor jelezd! 
 Szállás: 1. éjszakát a vonaton utazással töltjük, reggel 8:19-re érkezünk Brassóba. 

2-3. éjszaka az 1470 m magasan elhelyezkedő CURMATURA MENEDÉKHÁZBAN lesz (www.cabana-curmatura.ro), egyszerű 
körülmények között. A menedékházban korlátozott az áram, ágyakon de hálózsákban alszunk. A ház mellett kis büfé is üzemel. 
4. éjszaka Brassóban a FERENCES RENDHÁZBAN. 
5. éjszakát a vonaton utazással töltjük, reggel 9:05-re érkezünk Budapestre. 

 Étkezés: Az étkezésről mindenki maga gondoskodik. Érdemes hozni szalámit, kolbászt, májkonzervet, barna kenyeret (kis helyen elfér, és 
sokáig kitart); kirándulásra csokit, műzlit, diákcsemegét, mazsolát. Vacsorára zacskós tészták ajánlatosak. Kis helyen elférnek, laktatók. 
Főzésükhöz egy fém edény (csajka) szükséges. Ha van kemping gázfőződ hozd el, de lesz központilag is biztosítva. Reggelire teafű és cukor 
igény szerint, kis mennyiségben csomagolandó. Ha nem szereted a zacskós tésztákat, természetesen hozhatsz melegítős konzervet is. Kanalat is 
hozzál az étkezésekhez. A harmadik teljes nap estéjén már Brassóban leszünk, ott bármi beszerezhető ami esetleg elfogyott. 

 Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány és esőkabát (nem széldzseki)!  
 Jelentkezni lehet fr. Fejes Istvánnál 2012. szeptember 20-ig személyesen, telefonon vagy e-mailben. Az 

alábbi jelentkezési lap és a költség bármikor befizethető az indulásig (ajánlatos a szülői látogatáskor). 
 A kirándulást szervezi: fr. Fejes István ofm 

elérhetőségek:  mobil: +36-20-400-58-39 
    e-mail: fejesistvanofm@gmail.com 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
JELENTKEZÉS 

 
….……………………………… (név) jelentkezem a 2012. október 27 – november 1-ig tartó erdélyi kirándulásra.  

 Jelentkező utiokmányának (útlevél vagy személyi igazolvány) száma: 
 Jelentkező mobilszáma: 
 sürgősségi telefon (szülő): 
 szülők címe: 
 gyógyszerérzékenységem: 
 egyéb érzékenységem (liszt, tej, stb.): 
 tartós betegségem: 

A tájékoztatóban leírtakat tudomásul vettem és elfogadom: 
 

   __________________________                ________________________ 
     jelentkező              szülő 



 Általános felszerelés: hálózsák, izolír, saját gyógyszerek, tisztasági eszközök, törülköző, WC papír, papír zsebkendő, fejlámpa vagy 
zseblámpa, bicska (konzervnyitó), kulacs vagy termosz a vízutánpótlás biztosítására, meleg öltözet (hosszú nadrágra, kabátra, sapkára szükség 
lehet rossz idő esetén; továbbá elképzelhető, hogy a hegyekben leesett már az első hó). Kis hátizsák a napközbeni túrákra az aznapi 
szendvicseknek, esőkabátnak, víznek, pulóvernek. Kiránduláshoz megfelelő lábbeli (bakancs) szükséges. Legyen megfelelő váltás ruha arra az 
esetre, ha elázol. Ha nincs olyan esőkabátod, amivel a teljes cuccodat be tudod borítani, akkor hozzál nejlonzacskókat a vízmentes 
csomagoláshoz. Személyes irataid, pénzed, telefonod, fényképezőgéped stb. egy műanyag hermetikusan zárható kis dobozban legyenek, hogy 
véletlenül se ázzanak el. Legyen egy váltás lábbeli (pl.: sportcipő). 

 Csomagolás: 1 nagy hátizsákba pakolj! Ne cipelj a kezedben zacskókat, kis hátizsákokat, bőröndöt. A napi kirándulós hátizsákod is legyen 
becsomagolva a nagyba. Így megkönnyíted a vonatról való le és felszállást. A teljes csomagodat 2 alkalommal kell saját magadnak cipelned. 
Október 28-án délután fel a hegyre (3-4 órás gyaloglás) és október 30-án délután le a hegyről (lefelé hosszabb, 5-6 óra, mert másik úton fogunk 
visszatérni Zernyestre). Csomagolásnál figyelj, hogy csak a legszükségesebb dolgokat hozd el! 

 A Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint, a www.biztositas.hu oldalon ki lehet választani a legmegfelelőbbet. Ha van 
Európai Egészségbiztosítási Kártyád, mindenképp hozd el, ha nincs, akkor érdemes kiváltani a következő évekre (3 évig érvényes, infó: 
www.oep.hu). 

 
Tervezett program: 

 
Október 27.: Este indulás Budapestről, éjszaka utazás vonattal. 
Október 28.: Reggel 8:19-kor érkezünk meg Brassó (Brasov) 
vasútállomására. Annyi időnk van, hogy kényelmesen elfogyasszuk 
reggelinket, mert innen csak 9:00-kor indulunk tovább vonattal Zernyestre 
(Zarnesti). A vonattal 9:56-ra érkezünk Zernyest állomására. Innen kb. 15 
perces gyaloglással besétálunk a templomhoz, ahol részt veszünk a 10:30-kor 
kezdődő magyar nyelvű vasárnapi szentmisén. A mise után elindulunk a 
faluból a Királykőre, a Curmatura menedékházig az út kb. 3-4 óra. Az 1470 
m-en elhelyezkedő menedékháznál lerakjuk csomagjainkat és megpihenünk. 
Jó idő esetén egy rövid kirándulásra indulunk (már csomag nélkül) a Kis-
Királykőre a Şaua Crăpăturii nyergen át. A Kis-Királykő 1816 m-es csúcsán 
jó idő esetén csodálatos panorámában lehet részünk: láthatjuk a Nagy-
Királykő vonulatát, Zernyest falut, ahonnan indultunk, továbbá a Bucsecs-
hegységet, amelyen a régi magyar-román határ is húzódott. A csúcsról a már 
megismert útvonalon térünk vissza a menedékházhoz. A visszaérkezés után 
vacsora következik.  
Október 29.: Reggeli után kis hátizsákkal egész napos kirándulásra 
indulunk a Nagy-Királykőre. Az első 2 óra folyamatos emelkedés a Forrás-
Nyeregig. Itt érjük el a Királykő gerincét, ahol már rátérünk a piros pontos 
útra, amely végigvezet minket a gerincen. Jó idő esetén végigmegyünk a gerincen, érintve a Ţimbalul Mare (2177 m) és a Ţimbalul Mic (2231 m) 
csúcsokat, továbbá a Királykő legmagasabb csúcsát a 2238 m-es Pásztor-csúcsot (Vf. La Om). Itt leereszkedünk a Grind védkunyhóhoz majd a Şaua 
Vlăduşca réten át visszatérünk a menedékházhoz. A túra 9 óra hosszúságú. Jó idő esetén láthatjuk előző napi túránk célpontját a Kis-Királykő 
csúcsot, a másik oldalt pedig a Fogarasi-havasokat. Rossz idő esetén az Ascuţit védkunyhótól visszafordulunk és nem csináljuk meg a nagy kört. 
Október 30.: Reggeli után elhagyjuk a házat és teljes csomagunkkal leereszkedünk, de nem Zernyestre (Zarnesti) hanem Podu Dâmboviţei 
faluba. Az út első része erdei turistaút a Vlăduşca réten át a Brusturet menedékházig. A háztól pedig földúton, a Dâmbovicioara patak szorosában 
jutunk ki a faluba. A faluba késő délután érünk, ott buszra szállunk és bebuszozunk Brassóba. 
Október 31.: Reggeli után kis hátizsákkal egynapos túrára indulunk a Kárpát-
kanyar másik hegységébe a Nagykő-havasokba. A nagy hátizsákot vagy a rendházban 
hagyjuk vagy már berakjuk a vasútállomás csomagmegőrzőjébe. A Nagykő-havast 
Brassóból a 17-es városi járattal közelítjük meg (kb. 20 perc). A hegy lábánál a sárga 
sáv jelzésen indulunk felfelé a 7 Létra vízesést érintve. Ez egy rendkívül látványos 
szurdok, benne az út ki van építve sok létrával és pallóval. Kb. 3-4 óra alatt érünk fel a 
Nagykő-havasok gerincére, ahol az újjáépített menedékházban megpihenhetünk. Innen 
1-2 óra alatt megjárható az 1843 m-es Nagykő-csúcs (Piatra Mare). A csúcsról szépen 
láthatjuk a Bucsecs legmagasabb csúcsát a 2505 m-es Omult és a Csukás-hegységet. A 
Nagykő csúcs egyben a történelmi Magyarország délkeleti határa. A csúcsról egy 
másik útvonalon ereszkedünk le Malomdombra (Dâmbu Morri), ahol buszra szállunk 
és bebuszozunk Brassóba. Brassóban lesz egy kis időnk megtekinteni a történelmi 
városközpontot. Innen a 21:41-kor induló Ister EN vonattal elindulunk Budapestre, az 
éjszakát a vonaton utazással töltjük. 
November 1.: Reggel 9:05-re érkezünk Budapestre a Keletibe. 
 

*** 


