
PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET

19. Augusztus 8-14-22:

Kárpátok Bércein Vándorút

Északkeleti-Kárpátok: Csornahora – Gorgánok

Gerincvándorlás  a  Kárpátok  vízválasztóján  két  szakaszban,  egy  köztes  pihenőnappal.

Jelentkezni  lehet csak az  1.,  csak a  2.,  vagy mindkét szakaszra.  A váltás  a  pihenőnapon

történik (augusztus 14-én).

Túravezető: Vámos László

Figyelem! Kárpátaljára (Ukrajna) útlevél szükséges!

1. szakasz (augusztus 8-14):

A túra útvonala:

(Rahó) – Láposmező – Asztag – Tatár-hágó

Túranapok száma: öt.

Táv, szint: kb. 75 km, 4800 m.

Pihenőnap, hazautazás: augusztus 14.

Szállás a pihenőnapon: a Tatár-hágó közelében panzióban (két éjszaka).

2. szakasz (augusztus 14-22):

A túra útvonala:

Tatár-hágó – Szinevéri-tó

Túranapok száma: hét.

Táv, szint: kb. 125 km, 6300 m.

Hazautazás: augusztus 22.

Utazás:

Csapig nemzetközi vonattal, tovább kisbusszal, hazafelé ugyanígy.

https://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/2019/Google%20Earth/1_szakasz.kmz
https://karpatok.eu//sites/default/files/attachment/2019/Magass%C3%A1gprofil/19_KBV_2.JPG
https://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/2019/Google%20Earth/2_szakasz.kmz
https://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/2019/Magass%C3%A1gprofil/19_KBV_1.JPG


A nemzetközi vonatjegy ára (Bp.-ről) oda-vissza: 39,1 € + 2 x 3 € helyjegy (nem kötelező).

Árfolyam: 1-€ = 325-Ft.

A további utazások szervezése folyamatban.

A felszerelés:

A szokásos magashegyi cuccot kell hozni: jól bejáratott bakancs, strapabíró sátor, hálózsák,

derékalj, szélálló kabát, melegebb pulóver vagy polár, pót(túra)zokni, vízálló (olyan nincs)

ruházat,  lábszárvédő,  sapka-kesztyű,  túrabot,  fejlámpa,  egyéni  eü.  csomag,  főzéshez

felszerelés,  tűzszerszám, bicska,  vizes palack,  ennivaló annyi  napra,  ahány napos a túra.

Természetesen  a  fejenkénti  minimum fél  liter  magashegyi  védőital  most  is  a  felszerelés

legfontosabb eleme.

A hátizsákra érdemes egy külső, vízálló huzatot vásárolni (ha nem tartozéka a zsáknak), de

emellett tanácsos egy nagyméretű nejlonzsákot (ún. „sittes zsák”) is betenni a hátizsákba, és

a hálózsákot, ruhaneműt, iratokat abba pakolni.

Költségek:

A nemzetközi vonatjegy oda-vissza, kisbusz költsége – ez még nem ismert.

Szállásköltség a pihenőnapon:

• mindkét szakaszon részt vevőknek: 2 éj, kb. 2 x 2000-Ft;

• csak az 1. vagy a 2. szakaszon részt vevőknek: 1 éj, kb. 2000-Ft;

• költőpénz, egyéni szükséglet szerint;

Jelentkezés: a jelentkezési lap kitöltésével, határidő: július 16.

A túrákon mindenki a saját felelősségére vesz részt!

https://forms.gle/zFCaJBaVS9sUzQMt6
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/nemzetkozi-utazas/csap-munkacs
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