Görgényi-havasok túra
2015. október 22-27.

A tájékoztató utoljára módosítva: 2014. november 22.



Indulás: Gyülekezés 2015. október 22-én, csütörtökön, a Keleti pályaudvaron 17:40-kor Brasov-ba induló CORONA
NEMZETKÖZI GYORSVONAT végénél





17:00-ig. A vonat 17:40-kor fog indulni!
Érkezés: 2015. október 27-én, reggel 8:20-ra Budapestre, a Keletibe.
Utazás: nemzetközi vonattal, 1 kisérővel.
Költség: 2015. augusztus 22-ig történő jelentkezés esetén:
45 EUR + 10 000 Ft
2015. augusztus 22-e után történő jelentkezés esetén: 90 EUR + 10 000 Ft



Szállás:








1. éjszakát a vonaton utazással töltjük (termes, ülő kocsiban).
2. éjszakát Laposnyán (Lăpuşna) a Hohenzollern-vadászkastélyban vagy a Pârâul Negru Panzióban töltjük.
3-4. éjszakákat a Bucsin-tetőn (Pasul-Bucin) a Bujdosó Panzióban töltjük.
5. éjszakát a vonaton utazással töltjük (termes, ülő kocsiban).
Étkezés: Az étkezésről mindenki maga gondoskodik. A Bucsin-tetőn van lehetőség készletünket feltölteni egy egyszerű
élelmiszerboltban. Itt található egy kisvendéglő is. Ennek ellenére javasolt úgy készülni, mint ha nem lenne a 4 nap alatt vásárlási
lehetőség. Ha mégis vásárolni fogsz a Bucsin-tetőn, akkor hozzál Román Lei-t is. Érdemes hozni szalámit, kolbászt,
májkonzervet, barna kenyeret (kis helyen elfér, és sokáig kitart); napközbenre csokit, műzlit, diákcsemegét, mazsolát. Vacsorára
zacskós tészták vagy melegítős konzervek ajánlatosak. Főzésükhöz egy fém edény (csajka) szükséges, és ha a csoportból 2-3
ember hoz kemping gázfőzőt, akkor már elegendő ezeknek az elkészítésére. Reggelire teafű és cukor igény szerint, kis
mennyiségben. Kanalat is hozzál az étkezésekhez.
Csomagolás: 1 nagy hátizsákba pakolj! Ne cipelj a kezedben zacskókat, kis hátizsákokat, bőröndöt, így megkönnyíted a
vonatról való le és felszállást és természetesen a túrát! Mivel csomagodat végig magadnak kell hoznod, ezért a csomagolásnál
figyelj, hogy mit hozol el! Továbbá figyelj arra, hogy csomagod eső esetén is teljesen vízhatlan borítást kapjon. Ezért és a
megfelelő súlyelosztás miatt is a hálózsák kerüljön be a csomagba (ne kívül lógjon).

Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány és esőkabát (nem széldzseki)!
A kirándulást szervezi: fr. Fejes István
elérhetőségek:





mobil: +36-20-400-58-39
e-mail: fejesistvanofm@gmail.com
Általános felszerelés: hálózsák (ha nagyon fázós vagy, egyébként a panziókban van ágynemű), saját gyógyszerek, tisztasági
eszközök, törülköző, WC papír, papír zsebkendő, fejlámpa vagy zseblámpa, bicska (konzervnyitó), 1,5 literes ásványvizes palack
a vízutánpótlás biztosítására (források vannak), meleg öltözet (hosszú nadrágra, kabátra, sapkára, sálra szükség lesz rossz idő
esetén; magashegységben ekkor esik az első hó). A túrához 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 (legjobb a szemeteszsák). Személyes irataid, pénzed, telefonod, fényképezőgéped stb. egy műanyag
hermetikusan zárható kis dobozban legyenek, hogy véletlenül se ázzanak el. Legyen egy váltás lábbeli (pl. sportcipő, hogy este ne
a vizes bakancsba legyél, ha egész nap esett az eső).
A Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint. Akinek van Európai Egészségbiztosítási Kártyája, mindenképp
hozza el. Aki biztosítást szeretne kötni, megteheti a biztositas.hu oldalon. Itt ki lehet választani az igényeknek megfelelő
biztosítást.

Tervezett program:
Október 22.: 17:40-kor indulás Budapestről,
éjszaka utazás vonattal.
Október
23.:
Reggel
5:45-re
érkezünk
Maroshévízre (Topliţa, 650 m). Innen reggeli után
indulunk 4 napos túránkra a Görgényi-havasokba.
A vasútállomástól a kék sáv jelzésen kezdjük az
emelkedést a Mogyorós-hegy irányába. A
Mogyorós-hegynél megpihenünk és kis kitérőt
teszünk a kőgombákhoz. Innen, ha jó az idő, akkor
felmegyünk az Öreg-havas-tetőre (1634 m). Ha
nem jó az idő, akkor közvetlenül az Öreg-havasnyeregre (1435 m) megyünk fel, ez lesz akkor
aznapi túránk legmagasabb pontja. Eddig a túra kb.
6
óra
hosszúságú.
Innen
megkezdjük
ereszkedésünket a Laposnya-patak völgyében a kék
pont jelzésen. Laposnyáig (Lăpuşna, 800 m) az út
kb. 4 óra hosszúságú. A hosszú nap után itt lesz
szállásunk vagy a Hohenzollern-vadászkastélyban
vagy a Pârâul Negru Panzióban.
Október 24.: Miután kipihentük magunkat egy kb. 6 órás túrára indulunk, melynek végcélja a Bucsin-tető (Pasul-Bucin,
1273 m) elérése. Először hosszan megyünk egy erdőkitermelő úton a kék háromszög jelzésen a Székely-patak mentén. Az
út kb. 2 órás gyaloglás után erősen emelkedni kezd, mígnem elérjük aznapi túránk legmagasabb pontját a Gajnászanyerget (1525 m). Innen már csak ereszkednünk kell mai napi végcélunkhoz, a Bucsin-tetőhöz (Pasul-Bucin, 1273 m).
Szállásunk a Bucsin tetőn található Bujdosó Panzióban lesz, itt egymás után két éjszakát töltünk.
Október 25.: Reggeli után egy kb. 6 órás túrára indulunk, de most kivételesen csomag nélkül. Célunk a Görgényihavasok legmagasabb pontjának a Nagy-Mező-havas 1776 m-es csúcsának elérése. A Bucsin-tetőről a piros háromszög
jelzésen indulunk felfelé, a csúcs elérése kb. 3 óra hosszúságú. Délután a már megismert úton térünk vissza szállásunkra a
Bucsin-tetőre.
Október 26.: Reggeli után felvesszük csomagjainkat és felmegyünk a Gajnásza-nyeregbe (1525 m), ami a három itt
töltött napunk „csomópontja”. A nyeregből a kék sáv jelzésen megyünk kelet felé kicsit felfelé, míg nem elérjük a Tatárkő csúcsot (1689 m). Innen már végig ereszkedni fogunk a Fehér-ágon, Méhes-mezőn át a Baktai vadászházhoz. A
vadászháznál rátérünk egy makadám útra, amely a Bakta-patak mentén bemegy egészen Gyergyószentmiklósig
(Gheorghieni). Itt lesz időnk egy picit pihenni, vagy enni egy pizzát, innen vonatunk 21:23-kor indul.
Október 27.: Reggel 8:20-ra érkezünk Budapestre a Keletibe.

A tájékoztatón szereplő képek Böjthe-Beyer Barna képei (bbb.beyer.ro)

