
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Godján – Szárkő („A Déli-kárpátok gyöngyszemei”) 

 sátras gerinc túra 
2017. 08.13-17. 5 nap ( 4 éjszaka ) 

 
Augusztusi sátras gerinc túránkon a Godján és a Szárkő-hegységbe látogatunk. 
Éjszakai indulással először a Szárkő-hegységbe utazunk. A járművünket pirkadatkor a Kis-havas (Muntele Mic 
1802) északnyugati részén hagyjuk, majd a további napok felszerelését, ellátmányát átpakolva egy másik járműbe, a túra 
kiindulási pontjához,  a Retyezat déli oldalán található Campusel településig utazunk. 
 
Innen a piros háromszög jelzésen indulunk felfelé első napi táborhelyünkig, a Jorgován kő 2014 m magas csúcsáig, ahonnan 
másnap már a főgerinc piros sáv jelzése mentén haladunk nyugati irányba, a Palcin nyeregen át először a Vf. Sturul (2149 m), 
majd a Vf. Scurtul,  a Vf. Galbena (2194 m), a Vf. Micusa (2180 m) érintésével, a hegység legmagasabb pontjáig 
a Godeanu 2229 m magas csúcsára. Várhatóan ezen a vidéken lesz következő táborhelyünk. 
 

Itt átváltunk a piros kör jelzésre, mely a szomszédos Szárkő-hegység 2080 m 
magas gerincére vezet át bennünket 1650 m-ig történő ereszkedéssel, és a Vf. 
Prislop (1962 m) érintésével. 
 
A Szárkő gerincén ismét nyugatnak indulunk a piros sáv jelzésen a Vf. Bode 
2169 m csúcsáig, majd nem sokkal ez után elérjük a Szárkő csúcsát (Vf. 
Tarcu 2190 m). 
 
Ettől a ponttól már lefelé haladva a Cuntu meteorológiai állomás érintésével 
érjük el a Kis-Havas (Muntele Mic 1802 m) oldalában hagyott 
járművünket, és elindulunk hazafelé. 

 
Teljes táv 62.5 km, összes szint + 2555 m 
Utazás kisbusszal és saját gépkocsikkal. Túravezető: Veres Zsolt 
 
Időpont: 2017.08.13-17.  5 nap ( 4 éjszaka ) Indulás 01:30-kor Békéscsaba, OBI Andrássy úti oldalából.  
Utazás kisbuszokkal és saját személygépkocsikkal. 
Szállás (4 éjszaka) sátorban önellátással. 
 
Ajánlott felszerelés: Túrabakancs, réteges öltözet, esőkabát, váltás zokni, kamásli (lábszárvédő), sapka, vagy kendő a 
nap elleni védelemre, közepes (55-70 l) hátizsák (esővédővel), sátor, derékalj, hálózsák, túrabot, fejlámpa, megfelelő 
mennyiségű enni és innivaló, sebtapasz. 
   
Részvétel költsége:  
15.800.- Ft/fő, mely tartalmazza az utazás költségtérítését. 
 

Jelentkezés, további információk: 0620/997-9497 
mail: office@bihariturak.hu 
Jelentkezni az alábbi űrlapon is lehet:   

JELENTKEZÉSI ŰRLAP>>>> 

Bihari Túrák Kulturális Egészség és 
Természetvédő Közhasznú Egyesület 

5600 Békéscsaba, Bánát u. 1. 
Közhasznúsági nyt. szám: 2995. 


