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 Indulás: 2016. augusztus 26-án, péntek délután 15:00-kor az Esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium udvaráról. 

gyülekezés az udvaron 14:45-ig. További felszállási lehetőség 16:00-kor Pomázon, a HÉV állomáson. 

 Érkezés: 2016. augusztus 28-án, este 21:00-ra Budapestre, 22:00-ra Esztergomba. 

 Utazás: 5 személyes autóval. A túrára akár több autó is indulhat. 

 Költség: kb. 5 000 Ft/fő. Az alábbi közös költségekkel kell számolni autónként, ezek oszlanak a résztvevők számával. 

- 24 000 Ft üzemanyag (kb. 950 km, 7 l-es fogyasztás, 350 Ft/l üzemanyagár) 

- 950 Ft román úthasználati díj (13,27 Lei / 7 napos) 

 Étkezés: Az étkezés teljesen önellátó, minden élelmet érdemes otthonról hozni. Csak kis falusi vegyesboltokkal fogunk találkozni, ne 

számítsunk nagy szupermarketekre. Jó, ha van minimum 2 kemping gázfőző. Estére érdemes hozni melegítős konzerveket, zacskós 

tésztákat, leveseket. Napközbenre szeletelt szalámi, kolbász, barna kenyér ajánlatos.  

 Általános felszerelés: hálózsák, izolír, sátor (létszámnak megfelelően), tisztasági eszközök, fejlámpa, könnyen száradó fürdőruha, 

meleg öltözet (pulóverre, kabátra szükség lehet rossz idő esetén). Vizes átkelésekhez szandál javasolt, egyébként a bakancs a legjobb 

lábbeli az útra. Érdemes az iratokat és az elektronikus cuccokat hermetikusan záródó dobozba rakni. Étkezésekhez legyen fém bögre, 

kanál és bicska. Napkrémet érdemes hozni leégés ellen, valami sapkát pedig napszúrás ellen. 

 Pakolás: A napi túrákhoz jól jön a kis hátitáska, amibe az aznapi szendvicseket, vizet és esőkabátot rakod. 

 Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány és esőkabát (nem széldzseki!)! 

 A Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint. Akinek van Európai Egészségbiztosítási Kártyája, mindenképp hozza el, 

egyébként ez teljesen megfelel. Ezért ezt mindenképp váltsd ki, ha még nem tetted meg. Infó: oep.hu 

 

Tervezett program: 

 
Augusztus 26.: Délután indulás Esztergomból. Utazás a következő útvonalon: Pomáz – M0 – M3 – M35 – Debrecen – 47-es – Berettyóújfalu – 42-es – Hu/Ro határ – 

Nagyvárad (Oradea) – 76-os – Szombatság (Sâmbăta) – 767-es - Lankás (Luncasprie). Az esti órákban érkezünk Lankásra. Itt a falu végén található Vida-tó partján sátrazunk. 

Augusztus 27.: Reggel egész napos szurdoktúrára indulunk a Vida-patak mentén. Turistajelzés nem lesz, de eltévedni szinte lehetetlen, mert egy szűk szorosban haladunk 
végig. Mivel nagyrészt patakmederben megyünk, ezért a túrát ajánlatos műanyag szandálban végigcsinálni. A Királyerdő-hegység karsztos tömbjében fogunk járni, melye tele 

van szurdokokkal, víznyelőkkel, töbrökkel, zsombolyokkal, barlangokkal. A völgy 10 km-es hosszával az egész Szigethegység legnagyobb szurdokvölgye. A szorosban több 

mint 100 barlang található, többségük néhány méteres, a legnagyobb viszont 2 km hosszú. A túra első része igazi kanyontúra, lesz olyan szakasz, ahol a víz faltól falig terjedhet. 
A túra vége felé, ha kedvünk van, egy mellékvölgyben megtekinthetjük a Vizesvölgy-Kisbarlangot és a Vizesvölgy-Nagybarlangot. A Nagybarlang cseppkövekben is gazdag! A 

szurdok végénél egy ösvényen kimegyünk a Vida erdészházhoz, ahonnan egy erdőkitermelő úton megyünk vissza Lankás faluba, kocsinkhoz. A túra szurdokrésze 11 km, 5-6 

óra, az erdészeti úton való visszasétálás 10 km, kb. 3 óra. Az esti órákban elhagyjuk Lankás falut autóval és a közeli Lázur (Lazuri) faluba megyünk a 767C és a 764-es úton. Itt 
is a falu végén sátrazunk, másnapi túránk kiindulópontjánál a Lazuri-szoros bejáratánál.  

Augusztus 28.: Sátorbontás után egy fél napos túrára indulunk a Lazuri-szorosba. Elhagyva a mészégetők falvát, egy jelöletlen ösvényen megyünk be a szorosba. Valószínűleg 

itt sem tudjuk elkerülni, hogy belemenjünk a vízbe, a völgyoldalak helyenként igen összeszűkülnek. A völgyet kétoldalt meredek sziklafalak határolják, bennük karsztforrások, 
barlangnyílások találhatók. Egy idő után a szoros tágulni kezd, majd végül kiérünk egy tisztásra. Itt egy szekérutat találunk, melyen visszasétálunk autónkhoz. Délután 

elindulunk autónkkal a 764 - 764D - 108I – 108K utakon a Lesi-tó partjához (Lacu-Leşu). Útközben az időtől és a fáradságtól függően 3 program közül lehet választani. Az első 

útközben adódó programlehetőség: Bulbuci-karsztforrás mentén le lehet ereszkedni a Toplicioara-szorosba. Ez a szoros a Lazuri felső részével van kapcsolatban. Ez ugyan 
rövidebb szoros, mint a Lazuri, de viszont sokkal vadabb. A szoros felső részénél megfigyelhetjük a Runcşor-patak víznyelőjét és a Páfrányos-barlang bejáratát is. Ezután 

folytatjuk utunkat autóval Barátkán (Bratca) és Csarnóházán (Bulz) át a Jád-völgyébe. A másik két programlehetőség: a Tutajos-barlanghoz felkapaszkodni vagy kb. 1 órás 

túrával megtekinteni a Nyerskői-barlang impozáns bejáratát, ami ugyancsak egy víznyelő. A három választható program közül kb. kettő fér bele a délutánba. Kora este 
elindulunk hazafelé, a következő útvonalon: 108K – Királyhágó (Bucea) – 1-es - Nagyvárad (Oradea) – Ro/Hu határ – 42-es – Berettyóújfalu – 47-es – Debrecen – M35 – M3 – 

Budapest – 10-es – Esztergom. 


