
PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET

6. Szeptember 23-30:

Kárpátok Bércein Vándorút

Déli-Kárpátok: Godján-hegység – Szárkő-hegység

A túra útvonala:

Zsil–Cserna-hágó – Palcin-nyereg – Palcin – Galbena – Gugu (kitérő, opcionális) – Godján

– Bodea – Szárkő – Kis-Havas síközpont – Borló

Túranapok száma: hat.

Táv, szint: kb. 75-80 km, 4100 m.

Túravezető: Vámos László

Egyebek:

Petrozsényből  bérelt  kisbusszal  utazunk  a  Zsil-völgyébe  az  aszfaltút  végéig,  hazafelé

Borlóból szintén buszozunk a karánsebesi vasútállomáshoz.

A nemzetközi vasúti menetjegyek kb. 22 000-Ft-ba, a Piski – Petrozsény szakasz kb. 30

Lejbe, a buszos fuvarköltség – létszámtól függően – kb. 30-50 Lejbe kerülhet fejenként.

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

Tervezett napi távok és szintek:

Szeptember 24: 4 km; 350 m

Szeptember 25: 12 km; 900 m

Szeptember 26: 10 km; 750 m

Szeptember 27: 15 km; 800 m

Szeptember 28: 17 km; 780 m

Szeptember 29-30: 20 km; 500 m

https://link.locusmap.app/r/vmbog5


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.

Menetrend:

Kárpátok Bércein Vándorút: Déli-Kárpátok: Godján-hegység – Szárkő-hegység

Bp. Keleti-pu.– Petrozsény Karánsebes – Bp. Keleti-pu.

Kiutazás: Hazautazás:

Dátum: Szeptember 23-24. Dátum: Szeptember 30.

Vonat: Ister IR1824 Vonat: Traianus

Állomás: Állomás:

Bp. Keleti pu. 19:10 Karánsebes 14:11

Piski (Simeria);
átszállás 03:56 05:56 Bp. Keleti pu. 20:50

Petrozsény 07:59

Jelentkezés: a jelentkezési lap kitöltésével, határidő: szeptember 11.

A túrákon mindenki a saját felelősségére vesz részt!

https://forms.gle/Y1KZqrG6moDbMXi97
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