
PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET

6. Augusztus 14-22:

Kárpátok Bércein Vándorút

Keleti-Kárpátok: Besztercei-havasok - Csalhó-hegység

A túra útvonala:

Borszéki-hágó –  Rekettyés-hágó –  Messzelátó –  Tar-havas –  Nagy  Mogyorós-tető –

Kárlátó-tető –  Széples-hágó –  Nagy Gerinces –  Gerinces falu (Kis-Beszterce)  –  Durau –

Csalhó – Péntekpataka (Kis-Beszterce)

Túranapok száma: hét.

Táv, szint: kb. 115 km, 4800 m.

Túravezető: Vámos László

Utazás, időpontok, egyebek:

Augusztus 14-én, szombaton 17:10-kor indulunk a Keletiből a Corona nemzetközi vonattal,

hazafelé  szintén  a  Coronával  jövünk Maroshévízről.  Érkezés  a  Keletibe:  22-én  vasárnap

11:15-kor (híd- és pályafelújítási munkálatok miatt a menetidő június közepétől augusztus

végéig 2,5 órával hosszabb). A kedvezményes ülőhelyes vonatjegy ára oda-vissza kb. 22 000-

Ft.  Elvileg  június  közepétől  ismét  közlekednek  fekvőhelyes  kocsik,  de  az  internetes

jegyvásárlási felület ezt a lehetőséget egyelőre nem ajánlja föl.

Találkozó: a Keletiben (a szokásos helyen: a főlépcsőnél) 16:30-kor.

Maroshévízről  bérelt  kisbusszal  utazunk  a  Borszéki-hágóba,  hazafelé  Péntekpatakától

szintén  buszozunk  Maroshévízig.  A  buszozás  költsége  a  résztvevők  számától  függ,  ezt  a

jelentkezések lezárultával lehet kiszámítani.

Gerinces és Durau falvakban lehetőség van némi utánpótlás vásárlására (utolsó két napra).

Az  esetleges  rossz  időjárási  viszonyok  és  az  előre  nem  látható,  a  haladást  nehezítő

körülmények esetén a Csalhó kihagyható, ez esetben a túrát Gerincesen fejezzük be.

https://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/2021/Nyomvonalak/Besztercei_Csalh%C3%B3.kmz
https://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/2021/Magass%C3%A1gprofil/Besztercei_Csalh%C3%B3.JPG


Menetrend:

Kárpátok Bércein Vándorút: Keleti-Kárpátok: Besztercei-havasok – Csalhó

Bp. Keleti-pu.– Maroshévíz Maroshévíz – Bp. Keleti-pu.

Kiutazás: Hazautazás:

Dátum: Augusztus 14-15. Dátum: Augusztus 21-22.

Vonat: Corona Vonat: Corona

Állomás: Állomás:

Bp. Keleti pu. 17:10 Maroshévíz 22:40

Maroshévíz 07:27 Bp. Keleti pu. 11:15

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.

Figyelem! Az  utóbbi  években  –  hála  a  „nem  világos  zöldeknek”  –  a  medvék

túlszaporodtak, többen bóklásznak a Kárpátokban, mint amennyit a terület el tud tartani (e

miatt járnak le a falvakba, városokba „kukázni”),  ezért a táborozáskor a kaját tanácsos a

sátron kívül tárolni, pl. fára fölkötözni, vagy a leglassúbb túratárs sátrába bepakolni . . . .

Jelentkezés: a jelentkezési lap kitöltésével, határidő: július 25.

A túrákon mindenki a saját felelősségére vesz részt!

https://forms.gle/r4Ypy6pBFrGgGgvL6
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