
 

 

 

CSERNA-VÖLGYI TÚRÁK 
 

 

2017. május 12-14. 
 
 Indulás: 2017. május 12-én, péntek délután 14:00-kor az Esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium udvaráról, gyülekezés az 

udvaron 13:45-ig. További felszállási lehetőség Budapesten, később egyeztetett helyen és időpontban. 

 Érkezés: 2017. május 14-én, este 21:00-ra Budapestre, 22:00-ra Esztergomba. 

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

 Költség: kb. 6 000 Ft + 100 RON / fő. Az alábbi közös költségekkel kell számolni autónként, ezek oszlanak a résztvevők számával. 

- 29 400 Ft üzemanyag (kb. 1200 km, 7 l-es fogyasztás, 350 Ft/l üzemanyagár) 

- 950 Ft román úthasználati díj (13,49 Lei / 7 napos) 

- szállás két éjszakára: kb. 100 RON / fő 

 Étkezés: Az étkezés teljesen önellátó. Napközbeni túrákra ajánlatos a szeletelt szalámi, kolbász, barna kenyér; továbbá a csoki, műzli, 

és egyéb energiapótlók. Esténként lesz időnk betérni egy helyi vendéglőbe Herkulesfürdőn. 

 Általános felszerelés: 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: 
Május 12.: Délután indulás Esztergomból. Utazás a következő útvonalon: Budapest – M5 – M43 – Hu/Ro határ – A1 – Lugos (Lugoj) – 6-os út - Herkulesfürdő 

(Băile Herculane). Az esti órákban érkezünk szállásunkra. 

Május 13.: Reggeli után egész napos túrára indulunk a Cserna völgyében elhelyezkedő Inelet környékére. Autóval kb. 25 km-et teszünk meg felfelé a Cserna 

völgyében. A Motel Dumbrava után autónkat elhagyva először átkelünk egy függőhídon és megkezdjük emelkedésünket. Egy sziklafalhoz érve falétrákat találunk, 

ezeken jutunk fel a platóra, melyen először egy kilátóponthoz érkezünk. Innen gyönyörű körpanoráma fogad minket: előttünk a Cserna-völgye a Domogléd-

hegységgel hátunk mögött pedig már a Retyezát. A kilátótól további emelkedés következik Inelet szórványtelepülés aprócska templomához és kicsiny temetőjéhez. 

Inelet egy különös hely, mert gépjárművel megközelíthetetlen, csak gyalog vagy lóháton érhető el. Ebből adódik ennek a szórványtelepülésnek a varázsa is. A 

települést elhagyva újabb kilátópont következik, majd ezután ereszkedni kezdünk a Cserna völgyében hagyott autónkhoz. Autóval nem sokat fogunk tovább menni, 

innen egy-két km-re indul délutáni levezető programunk: egy ¾ órás kaptató árán jutunk fel a Cascada Vânturătoarea vízeséshez, amely egy sziklapárkányról zubog 

alá. Ösvényünk be is vezet a vízesés mögé. Miután kigyönyörködtük magunkat visszatérünk a már megismert úton autónkhoz. Késő délután visszamegyünk 

Herkulesfürdőre, ahol betérhetünk egy vendéglőbe.  

Május 14.: Reggeli után megint északnak indulunk autóval a Cserna völgyében egészen Cerna-Sat teleülésig. A teleülés határában hagyjuk autónkat, innen indulunk 

egy rövid szurdoktúrára a Cheile Corcoaiei szurdokba. A szurdokban végig lehet menni egy párkányon szárazon is, de mindenképp érdemes kipróbálni a vízi átkelést 

is. A szurdoktúra után időtől függően ebédelünk, majd elindulunk hazafelé: Herkulesfürdő (Băile Herculane) – 6-os út- Lugos (Lugoj) – A1 – Ro/Hu határ – M43 – 

M5 – Budapest útvonalon. Várhatóan az esti órákban érkezünk a kiindulási helyszínekre. 


