
 

Mesés csodaország, szurdokok, zsombolyok, vízesések, barlangok, mohasző- 
nyeggel borított fenyvesek és 2500 méteres csúcsok várnak ránk az Erdélyi 
Bihar-hegységben és Retyezátban. Aki elég felkészült, bátor és kalandvágyó, 
ismét felejthetetlen nyaralásban lehet része a Bakonyi Kalandorokkal. 
Nézzük közelebbről, mire is számíthatunk ezen a cseppet sem unalmas héten.

UTAZÁS: egyénileg vagy telekocsival
SZÁLLÁS: az Erdélyi Szigethegységben panzióban, a Retyezátban menedékházban. (Könnyű hálózsák,  
 vagy pléd szükséges a menedékházban.)
ÉTKEZÉS: az étkezés önellátó, közös főzési és vásárlási lehetőség lesz.
DÍJ: egyesületi tagoknak: 32.000,- Ft/fő,  
 nem egyesületi tagoknak: 40.000,- Ft/fő
EGYÉB INFÓ: a részvételi díj tartalmazza: 8 éjszaka szállást és idegenforgalmi adót, a túravezetést helyismerettel  
 rendelkező túraveze tővel, emléktárgyat a túráról. A részvételi díj nem tartalmazza: az utazás költségét,  
 az étkezések költségeit, a biztosítást. Létszámkorlát: 18 fő, a túra és a szállás jellegéből adódóan  
 nem bővíthető. A jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk fel.

2016.  
júLiuS  
16–24.

8 NAP
TúRÁZÁS

103 KM
7500 M

INforMácIó 
jeleNtKezés
bakonyikalandorok@gmail.com
www.bakonyikalandorok.info 
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ségébe, ahol kőről kőre lépve juthatunk előrébb a 20 méter magas barlangban. Táv: 8 km, 
szintemelkedés: 300 m.
Miután megismerkedtünk az alvilággal felülről is, megtekintjük ezt a csodavilágot, majd 
visszagyalogolunk a kocsikhoz és 220 km kocsikázás után a Retyezát északi lábánál parkolunk 
a Cârnic menedékháznál. Felpakoljuk 4 napra való felszerelésünket és két óra gyaloglással 
felmegyünk az 1670 méteren álló genciana menedékházhoz, ami a hátralévő 4 napban 
szolgál majd szállásunkként. Táv: 6 km, szintemelkedés: 600 m (kb.: 2 óra gyaloglás, 
büfével 3 óra )

cSüTörTöK
Nem meglepő módon ismét korai indulással kezdjük a napunkat. A Pietrelle patak mentén 
indulva megcélozzuk a hegység névadó csúcsát a Retyezát sziklás csúcsát. Mielőtt odaérnénk, 
talán a legszebb napfelkeltében lehet részünk, ami kissé megakasztja a túratempót. Füves 
réten hangosan fut keresztül a Pietrele patak, ami fölé tornyosul a hegység rideg, sziklás 
főgerince. A napocska lassan narancssárgás fénnyel árasztja el a csúcsokat, majd a gerinc fölé 
emelkedve melegséggel árasztja el a katlant. A látványtól megrészegülve, szédülésmentesen 
folytatjuk utunk a Bukura-nyereg felé, ahol sajnos ismét pihenőt kell tartani. Az a fránya pa-
noráma a gerincről 2206 méteres magasságból meg fog állítani minket. Pihenő után nyugati 
irányba indulva felkapaszkodunk a lemetszett csúcsra, a 2485 méter magas Retyezát-csúcsra, 
ahol csúcscsoki, csúcspálinka társaságában eltöltünk egy kis időt, majd csodás panoráma tár-
saságában törpefenyővel, majd később patakkal, mohával díszített erdőben megyünk vissza 
 a szállásunkra.  Táv: 18 km, szintemelkedés: 1500 m 

pÉNTEK
Bármilyen hihetetlen is, ismét korai keléssel kezdjük a napot. Ma a szállásunktól lefelé indu-
lunk majd egy patakátkelés után elindulunk felfelé. Célunk a hegység második legmagasabb 
csúcsának meghódítása. Az odavezető úton előbb néhány ízben patakátkelés, majd zsom-
békos erdei tó a fenyvesek tava, a gales-tó 1990 méteren. Zárt kapuk, 400 méter hosszú, de 
talán a legkitettebb, legveszélyesebb ösvény végén jutunk fel a 2508 méteres Papusa csúcsá-
ra, ami a második legmagasabb címet viseli a hegységben. Ezután már “csak” leereszkedünk 
előbb a tengerszemek világába, majd a törpe-fenyves és a Rossz-völgy mentén visszaérünk  
a szállásunkra.  Táv: 18 km, szintemelkedés: 1500 m 

SZomBAT
A már jól ismert Pietrele-patak mentén indulunk felfelé a Bukura-nyereg felé. odaérve a 
lélegzetelállító panorámát ismét megtekintve, ezúttal kelet felé vesszük az irányt és felka-
paszkodunk a hegység legmagasabb csúcsa címet viselő 2509 méter magas Pelága sziklás 
csúcsára! Csúcscsoki, csúcssör, csúcspálinka nélkül senki sem tartózkodhat ebben a magasság-
ban! Ezt a fontos szabályt illik figyelembe venni! Ezután visszamegyünk a Bukura-nyeregbe, 
majd nyugatra a Stânişoara-tó érintésével Stânişoara vízesés mellett ereszkedünk vissza a 
szálláshoz. Táv: 15 km, szintemelkedés: 1100 m 

vASÁrNAp
A búcsúestet követő reggel elköszönünk a hegységtől, majd visszagyalogolunk a kocsikhoz és 
hazagurulunk, sok-sok kalanddal, élménnyel gazdagodva.

FELSZErELÉS: Amire feltétlen szükséged lesz az a maximális kalandvágy és 
kitartás kombinációja. Ezen felül fejlámpa, tartalék lámpa, tartalék elem. A bakancs 
elengedhetetlen kellék éppúgy, mint az esővédő kabát, nadrág. 2000 méteren egy 
zivatar tud meglepetéseket okozni, de az Erdélyi Szigethegységben is szinte minden-
nap délután menetrendszerűen jön az eső, zivatar!!! 

ALTErNATÍv LEHETŐSÉGEK: Akik kevésbé edzettek, azoknak mindennapra van 
rövidítés, vagy alternatív útvonal. Néha “sajnos” csodás panoráma mellett kell 
várakozni, máskor gyönyörű smaragd színben pompázó tengerszemek partján kell 
eltölteni pár órát. Az Erdélyi Szigethegységben 700-1000 méter szint és 15-20 km 
táv, a Retyezátban 15-20 km és 1500 m szint vár ránk. A rövidítések 5-6 km és 500 m 
szinttel kevesebbek. 

UTAZÁS: Egyénileg, illetve telekocsis rendszerben győrből és Budapestről. 
Indulás: 2016. július 16-án, szombaton hajnalban. (A pontos időpontot később 
adjuk meg.) érkezés: 2016. július 24-én, vasárnap az esti órákban. 
Útvonal, távolság: Budapest–Boga 350 km, Boga–Varasó mh–Boga 24 km, 
Boga–glavoj rét–Boga 18 km, goga–Varaso mh–Boga 24 km, Boga–Carnic mh  
214 km, Carnic mh–Budapest 490 km . összesen: 1120 km 
Autópálya matrica és román úthasználati díj szükséges. Érdemesebb magasabb 
hasmagasságú autókkal jönni a néhol elég silány állapotú utak miatt.

SZÁLLÁSoK: Az Erdélyi Szigethegységben panzióban, Retyezátban menedékház-
ban. Könnyű hálózsák, vagy pléd szükséges a menedékházban. Első szállásunkhoz 
kocsival megyünk, a másodikat viszont cSAK gyalogosan tudjuk megközelíteni, így 
oda felvisszük a 4 napos élelmet.

ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK: Az étkezés önellátó, közös főzési és vásárlási lehetőség 
lesz. Vizet minden nap tudunk forrásokból venni. Retyezátba utazáskor Déván 
tudunk vásárolni, ahol beugrunk egy nagyobb boltba.

JELENTKEZÉS: Kérjük, hogy aki részt kíván venni a túrán, mielőbb jelezze részvételi 
szándékát a bakonyikalandorok@gmail.com e-mail címre. 
FoNToS: Létszámkorlát: 18 fő (a szállás és a túra jellegéből adódóan később sem 
emelhető)!!! Ezután már csak a várólistára kerülhetnek a jelentkezők. 
A jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk fel, tehát érdemes sietni a hely-
foglalás miatt!!! A részletekről és a fizetési feltételeiről a résztvevőket a részvételi 
visszaigazolásban tájékoztatjuk, melyet a jelentkezés után e-mailben megküldünk.

TÚrAvAZETŐ: Domonkos Lajos

6

1

2

3

4

7

8

9

 

SZomBAT
Két helyszínes utazásunk első felében az Erdélyi Szigethegység szemet gyönyörködtető, 
világában töltünk négy napot. Bejárjuk a Boga-völgy vízeséseit az első napunk délutánján, 
megnézzük a Három Király vízesést, úttalan utakon felkapaszkodunk egy-két sziklatetőre. 
Könnyed bemelegítő túra után a menedékházban vacsorát készítünk, sörözünk, majd kipi- 
henjük az utazás és a nap fáradalmait. Táv: 8 km, szintemelkedés: 300 m.

vASÁrNAp 
Első igazi túranapunk reggelén mire kivilágosodik, mi már javában gyalogolunk a Szamos- 
bazár csodás sziklavilága felé. Ezen a napon igazi vadregényes, szinte járhatatlan erdő, szűk 
szurdok, patakban gázolás, sziklás, reméljük száraz vízmosás vár ránk. utunk egy rövid 
szaka szán csak a természet a megmondója hogyan tudunk haladni. A Szamos-bazárból a 
Medúza-zug szűk, láncokkal biztosított szurdokán keresztül az Aragyásza-barlangba jutunk, 
ahol vár még egy két meglepetés a csapatra. Táv: 15 km, szintemelkedés: 500 m.

HÉTFŐ
Nagyon korán indulunk, még sötétben tesszük meg az első lépéseket. A reggeli „kaffét” érde-
mes elcsomagolni az útra. Hosszú fárasztó nap elé nézünk. Célunk a galbina-kőköz vízi világa, 
a galbina-szirt pompás kilátópontja, az Eszkimó jégbarlang, a leheveredésre csábító Flóra-rét. 
Talán a legizgalmasabb napunk lesz ez, ahol patak felett láncokba kapaszkodva, függeszkedve 
haladunk a szurdokfalon, barlangokba kukkantunk be, keskeny sziklapárkányokról csodáljuk  
a víz alkotómunkájának eredményét. Táv: 18 km, szintemelkedés: 900 m.

KEDD
Korai kelés után, még sötétben indulunk. Kocsikkal a Varaso menedékházig gurulunk, majd 
innen felkapaszkodunk az istenek-havasa 1654 méteres tetejére. innen visszatekintve dél- 
keleti irányba, belátjuk a Pádis-fennsík, többségünk számára még felfedezésre váró csodás 
világát. A pazar panorámával büszkélkedő szakasz végén meredeken ereszkedünk azért, 
hogy a leglátványosabb szögben táruljon szemünk elé a Nagy-Phaeon közel 90 méteres ferde 
vízesése. A fényképezőgépeket ide feltétlenül hozzátok magatokkal! itt lehet exponálni, 
nyugodtan lehet művészkedni. Azonban az istenek-havasára vezető következő szakaszon, 
garantáltan nehezebb lesz jól beállított képet készíteni! :-)) Ez a szakasz olaszországban 
via-ferráta út lenne!!! itt azonban “csak” láncok vannak, már ahol éppen vannak. izgalmas, 
veszélyes, meredek szakasz. Tériszonymentes mászótudás itt elengedhetetlen, sziklás kitett 
szakaszok, meredély, keskeny párkány… Lesz itt minden, ami pumpálja az adrenalint!  
A havasokra feljutva laposan világító napsugarak mentén érünk vissza a kocsikhoz.  
Táv: 15 km, szintemelkedés: 800 m.

SZErDA
Elérkeztünk utolsó napunkhoz a hegységben. Abban az esetben, ha nagyon fittek lennénk, 
nem mással búcsúznánk a Czárán gyula által felfedezett és járhatóvá tett csodás világtól, mint 
a Csodavár bejárásával. Fél óra gyaloglás vár ránk reggeli párában fürdő mohás, páfrányos 
erdőben, majd hirtelen a fák takarásából feltárul a 73 méter magas és 30 méter széles hatal-
mas, gótikus kapu, a Csodavár sziklakapu, a Portál. Pár fotó után egy vaslépcső segítségével 
jutunk át a második dolinába ahol 100 méteres sziklafalakkal körbevett katlanban találjuk 
magunkat. A környék legérdekesebb része ezután következik. Leereszkedünk az alvilág sötét- 
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