
PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET

29. Szeptember 25 – október 2:

Kárpátok Bércein Vándorút – III.

Kárpátkanyar: Báj-havas – Grohotiş-hegység – Csukás-hegység

A Kárpátok Bércein Vándorút őszi túráján a Kárpátkanyar két kevésbé ismert (Báj,

Grohotiş),  és  egy  ismertebb  (Csukás)  hegységében  barangolunk.  A  Prahova  völgyében,

Sinaia üdülővárosban kezdjük meg a túránkat és az 1A jelű főút mentén fekvő Cheia faluban

fejezzük be.

Utunk során nem emelkedünk 2000 m fölé, vándorlásunk legmagasabb pontja a Csukás-

hegységben lévő 1954 m-es Csukás-csúcs. A terep erdős, néhol gyephavasos, középhegység

jellegű. A Csukásban látványos sziklaalakzatokat láthatunk.

A túra útvonala:

Sinaia, vá. –  Piscul Câinelui – Vf. Draganu – Vf.  Baiul Mare – Vf. Rusu – Vf. Neamţu –

Ósánc-hágó – Bobul Mic – Bratocsa-hágó – Csukás-csúcs – Pasul Tabla Buţii – Cheia

Túranapok száma: hat.

Táv, szint: kb. 100 km, 4600 m.

Túravezető: Vámos László

Utazás, időpontok:

Szeptember  25-én,  vasárnap  19:10-kor  indulunk  a  Keletiből.  Sinaiára  –  a  késést  is

beszámítva – másnap dél körül érkezünk, és miután „rendeztük sorainkat”,  elindulunk a

Báj-havas főgerincére.

Találkozó: a Keletiben (a szokásos helyen: a főlépcsőnél) 18:30-kor.

Hazafelé Cheiából kisbuszozunk Brassóba, innét 20:22-kor indul a vonatunk, ami másnap

(október 2-án) 8:50-kor érkezik a Keletibe.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Baj-hegys%C3%A9g
http://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/36_Baj_Csukas.JPG
http://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/36_Baj_Csukas.kmz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sinaia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csuk%C3%A1s-hegys%C3%A9g


Menetrend:

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  viszonylatban lehetőség szerint igénybe vesszük a  „Fortuna”  kedvezményt,

melynek lényege:

A  „Fortuna”-menetjegyek  legalább  7  nappal  a  vonat  indulása  előtt  válthatók  meg,

korlátozott számban, kizárólag adott napra. Cseréjük és visszatérítésük nem lehetséges.

A „Fortuna” jegyek ára oda-vissza: 2 x 19-€ x 315-Ft = 11 970-Ft/fő.

Ha  több  a  jelentkező,  mint  ahány  „Fortuna”  jegyet  lehet  vásárolni  (tehát  normál,  azaz

drágább jegyre is szükség van), akkor átlagoljuk a megvásárolt összes jegy árát (Fortuna és a

drágább  normál  jegy).  Ez  az  opció  csak  azokra  vonatkozik,  akik  a  jelentkezési  lapon,  a

megadott határidőig jelentkeznek és átutalják a 11 970-Ft-ot az egyesület számlájára.

Bankszámla: Pestkörnyéki Kárpát Egyesület, 65100259-11031480.

További költségek:

• belföldi vasúti menetjegy Brassó – Sinaia között (kb. 15-RON);

Kárpátok Bércein Vándorút: Kárpátkanyar – Brassói-havasok

Bp. Keleti-pu.– Sinaia Brassó – Bp. Keleti-pu.

Kiutazás: Hazautazás:

Dátum: Szept. 25. Dátum: 2016. október 1.

Vonat:
473 Ister

Vonat:
472 Ister

Állomás: Állomás:

Bp. Keleti pu. 19:10 Brassó 20:22

Sinaia 10:28 Bp. Keleti pu. 08:50

Jegyár: Jegyár: „Fortuna”= 19-€„Fortuna”= 19-€  
+ kb. 15-RON



• utazás Cheiából Brassóba (kisbusz, kb. 20-30-RON);

• enni-innivaló, egyéni szükséglet szerint;

Ez összesen kb. 80-150-RON.

Jelentkezés: a jelentkezési lap kitöltésével, határidő: szeptember 5.

A túrákon mindenki a saját felelősségére vesz részt!

https://goo.gl/forms/0XNlULX1Wtu1sSqy1
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