PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET

21. Július 2 – 9:

Kárpátok Bércein Vándorút – I.
Déli-Kárpátok: Mehádiai-hegység – Csernai-havasok
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a
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legvarázslatosabb tájegységét keressük föl: A Dunától (Orsováról) indulunk, és az első 2-3
nap a Cserna völgye, és Herkulesfürdő fölé magasodó Mehádiai-hegység főgerincén
haladunk, amely egyben a történelmi Magyarország határa volt. A Fehér-kövek után elterülő
fantasztikus karrmező északi letörése előtt (Poiana Beletina) fordulunk vissza, majd egy
gyönyörű szurdokvölgyön (Cheile Ţesnei) keresztül leereszkedünk a Cserna-völgyébe. A
folyó túlpartján felkapaszkodunk – immár – a Csernai-havasokba. A Vânturătoarea vízesést
érintve kiérünk a főgerincre, amelyet egészen Herkulesfürdő vasútállomásáig követünk. Itt
fejeződik be az első szakasz.
A túra útvonala:
Orsova, vá. – Domogled – Cascada Cociului – Pietrele Albe (Fehér-kövek) – Poiana Beletina
– Crovul Mare – Poiana Ţesnei – Cheile Ţesnei – Cserna-völgy – Cascada Vânturătoarea –
Poiana Cicilovete – Herkulesfürdő, vá.
Túranapok száma: öt, plusz két félnap, július 2-8.
Táv, szint: kb. 96 km, 5400 m.
Túravezető: Vámos László
Utazás, időpontok:
Július 2-án, szombaton indulunk a Keletiből, reggel 7:10-kor. Orsovára 17 óra körül
érkezünk, még aznap fölbattyogunk a Mehádia főgerincére (kb. 4-5 km.), és ott táborozunk.
Találkozó: a Keletiben (a szokásos helyen: a főlépcsőnél) 6:30-kor.
Hazautazásnál lehet választani: akinek halaszthatatlan dolga van otthon, az július 8-án,
aki szeretne egy délutánt és egy délelőttöt Herkulesfürdőn eltölteni az július 9-én mehet
haza.

A második szakaszon (Fogaras) is résztvevőknek július 8-a (délután) a pihenőnap, szállás
Herkulesfürdőn, faházas kempingben. Értelemszerűen azok is itt alszanak, akik 9-én
mennek haza.
Menetrendek:

Kárpátok Bércein Vándorút: Mehádia – Cserna
Bp. Keleti-pu.– Orsova
Kiutazás:
Dátum:
2016. július 2.
Vonat:
IC 73; Traianus
Állomás:
Bp. Keleti pu.
07:10
Orsova
17:05
Jegyár:
„Fortuna”= 19-€

Herkulesfürdő – Bp. Keleti-pu.
Hazautazás:
Dátum:
2016. július 8, vagy 9.
Vonat:
IC 72; Traianus
Állomás:
Herkulesfürdő
11:51
Bp. Keleti pu.
18:50
Jegyár:
„Fortuna”= 19-€

Kárpátok Bércein Vándorút: átutazás az 1. szakaszról a 2.-ra
Dátum:
Vonat:
Állomás:
Herkulesfürdő
Bukarest
(átszállás)!

Herkulesfürdő – Brassó
2016. július 9.
IR 1692

IR 1527

08:22
14:39

Brassó
Jegyár:

>>

15:45
18:26

kb. 100- RON

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 a második szakaszon is résztvevőknek:
•

utazás Brassóba;

•

utazás Brassóból Plaiul Foiig (kisbusz);

•

egy éjszaka szállás Herkulesfürdőn;

•

egy éjszaka szállás Plaiul Foiin;

•

esetleg további szállás a Fogarasban (rendkívüli időjárás esetén) és/vagy utazási
költség Nagyszebenbe (ha előbb jövünk le a hegyről).

Ez összesen kb. 300-350-RON. A készleteket Herkulesfürdőn lehet feltölteni, e költség
nem szerepel az említett összegben.
Akik július 9-én utaznak haza, szintén számolniuk kell egy éjszaka szállással
Herkulesfürdőn.
Jelentkezés: a jelentkezési lap kitöltésével, határidő: június 8.

A túrákon mindenki a saját felelősségére vesz részt!

