
 

 

 

 

 

 

2017. augusztus 3-10. 
 

A tájékoztató utoljára módosítva: 2016. október 11. 

 

 Indulás: Gyülekezés 2017. augusztus 3-án, csütörtökön, a Keleti pályaudvaron 19:10-kor Bukarestbe (Bucureşti 

Nord) induló ISTER NEMZETKÖZI GYORSVONAT végénél 18:30-ig. A vonat 19:10-kor fog indulni! 

 Érkezés: 2017. augusztus 10-én, reggel 4:55-re Budapestre, a Keletibe. 

 Utazás: nemzetközi vonattal, helyi buszokkal. 

 Költség: 50 EUR + 10 000 Ft (jelentkezéskor fizetendő) 

 Szállás: A vonatúton odafelé fekvőhelyes (couchette) kocsiban, visszafelé ülőkocsiban töltjük az éjszakát. 

A hegyekben egy éjszakát töltünk menedékházban, a többi éjszaka saját sátorban lesz, de egy kivételével 

a sátorhelyeken található hegyi védkunyhó (bivak) is, melyek ha szabadok, nem kell sátrat állítani. 

 Étkezés: Az étkezésről mindenki maga gondoskodik. Érdemes hozni szalámit, kolbászt, májkonzervet, barna 

kenyeret (kis helyen elfér, és sokáig kitart); napközbenre csokit, műzlit, diákcsemegét, mazsolát. Vacsorára zacskós 

tészták ajánlatosak. Kis helyen elférnek, laktatók, égethető szemetet termelnek. 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. Ha nem szereted a zacskós tésztákat, természetesen 

hozhatsz melegítős konzervet is. Kanalat is hozzál az étkezésekhez. lakott települést menetközben nem érintünk, tehát 

vásárolni nem tudunk, ezért minden élelmet magadnak kell otthonról hozni. 

 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: sátor (megbeszélés szerint), hálózsák, izolír, 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, szükség lehet rossz 

idő esetén). 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 (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 

(sportcipő vagy szandál, 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: 

 

Augusztus 3.: Indulás 19:10-kor 

Budapestről a Keletiből, éjszaka utazás 

Erdélybe. 

Augusztus 4.: Érkezés 9:20-ra Brassóba. 

Innen helyi fuvarossal jutunk el a 

Fogarasi-havasok lábához, túránk 

kezdőpontjához, a Rudarica erdészházhoz 

(1050 m). Itt felvesszük hátizsákjainkat és 

elindulunk 6 napos túránkra a Fogarasba. 

Túránk először lombos erdőben, majd 

fenyőerdőben vezet (Kis- és Nagy-

Lerescu nyereg (1450 m). Az erdőhatárt a 

Lerescu csúcsnál (Vf. Lerescu, 1690 m) 

hagyjuk el. Kiérve a Komisz csúcsra (Vf. 

Comisul, 1883 m) túránkat a havasi rét 

régiójában folytatjuk. A piros sáv jelzést 

követve elhaladunk a Lutele csúcs (Vf. 

Lutele, 2176 m) mellett és lassan meg is 

érkezünk esti táborhelyünkre, mely a 

Berevoiescu-nyeregben lesz. A sátorhelynél található egy kis menedék, ha van hely benne, ott alszunk. (tervezett 

menetidő: 7-8 óra) 

Augusztus 5.: Reggeli után folytatjuk utunkat a Fogaras fő gerincén. Első csúcsunk a mai napon a 2274 m-es Bratila 

csúcs (Vf. Brătilei). A táj innentől kezdve megváltozik. A havasi rétet felváltják a részben vagy teljesen kővel borított 

hegyormok. Utunk során elhaladunk a Ludisoru csúcs (Vf. Ludişoru, 2302 m) mellett, majd a Zernye csúcs következik 

(Vf. Zârnei, 2223 m). Innen ereszkedés a Zernye-nyeregbe (Curmătura-Zârnei, 1923 m), majd ismét emelkedés a Vf. 

Leaota (2312 m) és a Vf. Lezerul (2429 m) csúcsokra. Az estét a Lezerul csúcs alatt található Urlea-tó partján töltjük 

(2194 m). Itt is található kis hegyi menedék, ha van hely, ott alszunk. (tervezett menetidő: 7-8 óra) 

Augusztus 6.: Reggeli után visszakapaszkodunk a főgerincre, majd folytatjuk utunkat nyugat felé. Az Urlea csúcsot (Vf. 

Urlea, 2473 m) alulról kerüljük, következik a Magos csúcs (Vf. lui Mogoş, 2398 m) és a Szombat-völgy bejáratánál 

található Nagy- és Kis-ablak sziklakapuk (Fereastra Mare a Sâmbătei, 2188 m; Fereastra Mică a Sâmbătei, 2191 m). Ezek 

a sziklaablakok a jégkorszak során alakultak ki a jég munkájának köszönhetően. A sziklaablakok után következik a 

Galasescu Mare (2470 m) csúcs, majd innen leereszkedve a Vistea-nyeregben (Portiţa Viştei, 2310 m) állítjuk fel 

sátrunkat, vagy alszunk az itt található kis hegyi menedékben. (tervezett menetidő: 7-8 óra) 

Augusztus 7.: Reggeli után felkapaszkodunk a Vistea csúcsra (Vf. Viştea Mare, 2527 m) majd innen kis kitérőt teszünk, 

hogy déli irányba felmenjünk Erdély és a mostani Románia legmagasabb pontjára a Moldoveanu-ra (2544 m). Jó időben 

innen láthatjuk a Jezer- és a Pápusa-hegységeket is. A szép körpanoráma után visszamegyünk a főgerincre (Vistea csúcs) 

és továbbindulunk nyugat felé: Orzanele-nyereg (Şaua Orzănelei, 2305 m), Kis- és Nagy Úcsa csúcsok alatt haladunk el, 

végül a Podragu-nyeregből (Şaua Podragului, 2307 m) leereszkedünk a Podragu-tengerszem partján található 

menedékházhoz (2136 m). Az estét a menedékházban töltjük. (tervezett menetidő: 5-7 óra) 

Augusztus 8.: Reggeli után visszamászunk a főgerincre és folytatjuk utunkat a piros sáv jelzésen. Elhaladunk a Podragu 

csúcs (Vf. Podragu, 2462 m) alatt, majd megmártózhatunk a Fogarasok leghidegebb tengerszemében a Podu Giurgiului-

tóban (az év nagy részében be van fagyva). Ezután következik a Nagy-Árpás csúcs (Vf. Arpaşu Mare, 2468 m) és a Kis-

Árpás csúcs (Vf. Arpaşu Mic, 2460 m). Délután egy technikás szakaszban lehet részünk, amit sziklába erősített 

fémkábelek segítenek, ennek a neve: „Három lépés a halál”. A szakaszon túljutva jön a Sárkány-ablak (Portiţa Arpaşului, 

2175 m) majd innen a jelzés letér a főgerincről, vele párhuzamosan halad. Mi is követve a jelzést érkezünk meg a Zerge-

tó (Lacu Capra, 2249 m) partjához, ahol sátrazunk. (tervezett menetidő: 4-6 óra) 

Augusztus 9.: Reggeli után kimászunk a Zerge-nyeregre (Şaua Caprei, 2315 m) és folytatjuk utunkat a gerincen egészen 

a Paltin csúcsig (Vf. Paltinului, 2399 m). Itt elbúcsúzunk a Fogaras-gerinctől és megkezdjük ereszkedésünket a Bílea-

Vízesés menedékházig (Cabana Cascadă Bâlea, 1234 m). Először kék sáv jelzésen haladunk rövid ideig, majd a piros 

keresztet követve a Doamnei patak völgyében ereszkedünk tovább a menedékházig (tervezett menetidő: 5 óra). A háztól a 

16:30-kor induló busszal Nagyszebenbe (Sibiu) utazunk. Buszunk 17:30-ra érkezik Nagyszebenbe, ahol szabadprogram 

keretében tölthetjük el az 

este hátralevő részét a 

vonatindulásig. 

Nagyszebenből vonatunk 

19:48-kor indul, az 

éjszakát a vonaton 

utazással töltjük.  

Augusztus 10.: Reggel 

4:55-re érkezünk 

Budapestre a Keletibe.   

 


