
PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET

21. Szeptember 22-28:

Kárpátok Bércein Vándorút

Keleti-Kárpátok: Hargita-hegység

A túra útvonala:

Marosfő vá. – Osztoros – Fertő-tető – Madarasi Hargita – Hargitafürdő – Tolvajos-tető –

Szentimrei Büdösfürdő – Kakukk-hegy – Mitács-hegy – Tusnádfürdő

Túranapok száma: öt.

Táv, szint: kb. 90 km, 3400 m.

Túravezető: Vámos László

Utazás, időpontok:

Szeptember 22-én, vasárnap 17:40-kor indulunk a Keletiből a Corona nemzetközi vonattal,

hazafelé szintén a Coronával jövünk Tusnádfürdőről.

Találkozó: a Keletiben (a szokásos helyen: a főlépcsőnél) 17:00-kor.

Bónusz program:

Aki rendelkezik nyertes, „Eszem-iszom, tombola!” Csíki Sör (az igazi) kupakkal részt vehet a

nyereményjáték záróeseményén,  amely  a  csíkszentsimoni  Csíki  Sör  Manufaktúrában,

szeptember 28-án, 10 órakor kezdődik. Csak nyertes kupak felmutatásával lehet a 10 000-Ft

értékű programon részt venni, ami értelemszerűen eszem-iszom (korlátlan sörfogyasztás) +

tombola zenei aláfestéssel.

Ha van rá igény, hat személynek tudok nyertes kupakot biztosítani. Aki részt vesz ezen a

programon, természetesen egy nappal később, tehát nem szombat reggel, hanem vasárnap

reggel érkezik haza (29-én).

https://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/2019/Google%20Earth/21_Hargita.kmz
https://csikisor.hu/a-csiki-sor-es-a-hibridauto-eu-nagy-nyeremenyjateka/
https://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/2019/Magass%C3%A1gprofil/21_Hargita.JPG


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 „SparNight” kedvezményt.

Ha több a jelentkező, mint ahány „SparNight” jegyet lehet vásárolni,  akkor a létszámnak

megfelelően  a  „Special” szintén  kedvezményes jegyekkel  egészítjük  ki  a  hiányzó

menetjegyeket, és az összköltséget átlagoljuk. A jelentkezési lapon lehet választani ülőhelyes

vagy fekvőhelyes utazást.

A jelenlegi árfolyam: 1-€ = 325-Ft.

További költségek:

• kiutazáskor a román vasúti menetjegy;

• több  ponton  érintünk  üdülő-övezetet,  ahol  lehetőség  van  enni-inni,  vagyis  pénzt

költeni;

• a sörgyári  bulin résztvevőknek 1 éjszaka szállás,  és utazási  költség Tusnádfürdő –

Csíkszentsimon illetve Csíkszereda között;

Bp. Keleti-pu.– Marosfő Tusnádfürdő – Bp. Keleti-pu.

Kiutazás: Hazautazás:

Dátum: Szeptember 22-23. Dátum: Szeptember 27-28.

Vonat:
Corona R4506

Vonat:
Corona

Állomás: Állomás:

Bp. Keleti pu. 17:40 Tusnádfürdő 19:50

07:04 08:05 Bp. Keleti pu. 09:20

Marosfő 08:33

Jegyár: 19-29-39-€ 3,20 RON Jegyár: 19-29-39-€

Gyergyószentmiklós 
(átszállás)

https://www.mavcsoport.hu/mav-start/nemzetkozi-utazas/special-menetjegyek


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

A túrákon mindenki a saját felelősségére vesz részt!

https://forms.gle/ohyEwzDUf1KNMXGZA
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