
 

 
Retyezát-hegység sátras túra 

2021.07.09-11.  
3 nap (2 éjszaka) 

 
Több éves tervezgetés után a Déli-Kárpátok egy vadregényes hegyét, a Retyezátot keressük fel. 
A fő cél, hogy Románia területén lévő 10 legmagasabb, azaz 2500 m feletti hegycsúcs közül egy hétvégén kettőt is meghódítsunk. 
A Vf. Peleaga (2509 m) és a Vf. Păpusa (2517 m) csúcsai várják, hogy a meredek emelkedők leküzdése után, kitartó gyaloglásunk 
ajándékaként egy különleges panorámával ajándékozhassanak meg bennünket.  
  

1. nap (július 09. péntek)  
 
Indulás hajnali 04:00-kor Békéscsabáról, az OBI Andrássy úti oldalából, vagy megegyezés szerinti helyről kisbusszal. 
 
Békéscsaba – Battonya – Arad – Temesvár – 
Karánsebes – Sarmigezetusa - Clopotiva útvonalon 
jutunk el a Gura Apelor víztározóhoz, melyet 
kerülve vetjük magunkat a hegyek közé és a 
Lepusnyik-völgyben (Râul Lăpușnicul Mare) felfelé 
haladva érünk el az 1587 m magasan lévő Bukura-
torkolathoz (Gura Bucurei ) Innen még egy rövid út 
és a Pelága-rét (Poiana Pelegii) parkolójában állunk 
meg. Innen elhagyva a járművet teljes 
felszerelésünkkel indulunk felfelé. A Buta 
menedékház felöl érkező kék sáv jelzést követve, a 
Bucura patak mentén kapaszkodunk egyre feljebb. 
Érintjük a Lia tavat (Lacul Lia – 1910 m), majd 
további emelkedőket leküzdve kb. 2 óra elteltével 
2041 m magasba jutva elérjük a Bucura tavat (lac. 
Bucura), melynek partján egy megfelelő sátorozó 
helyen verjük fel táborunkat. 
Napi táv: 3,1 km; szint: +435 m, -35 m  

2. nap 
A korai ébresztő és reggeli után sátrainkat hátra hagyva a Bucura menedékház mellett a sárga kereszt jelzésen indulunk a csúcs 

felé. Meredek, sziklás ösvényen kapaszkodunk egyre 
feljebb egészen a Retyezát-hegység főcsúcsáig, a 
Peleága (Vf. Peleaga (2509 m ) tetejére. Innen a jelzést 
tovább követjük a Pelegi-nyergen át (Șaua Pelegii 2285 
m), kőomlásokon átverekedve magunkat egészen a 
Papusa (Vf. Păpusa 2517 m) csúcsáig.  A két 
legmagasabb csúcs meghódítását után visszaindulunk a 
Peleágáig, de innen a piros sáv jelzést követve a 
sziklamászók kedvencének számító Pelága-agyarai 
(Colţii Pelegii) sziklaormai felé térünk. A Kusztura 
Bukura (Custura Bucurei) 2370 m magas csúcsán át a 
Bukura-hágóba (Curmătura Bucurei) ereszkedünk, 
ahonnan a kék sáv jelzésre térve folytatjuk az 
ereszkedést a táborhelyünkig. 

 
Napi táv: 12,1 km; szint: +1285 m, -1285 m  



 

3.nap 
 
Reggeli után sárga sáv jelzés mentén indulunk felfelé, a Kapu-tó (Tău Porţii 2330 m) mellett, majd felérünk a 2280 m magasan 

lévő Bukura-kapuhoz (Poarta 
Bucurei). Innen észak felé 
fordulunk és a Bukura I. csúcs 
(Vârful Bucura I.) alatt oldalazva, 
majd a Téli-nyereg (Şaua de iarnă 
2297 m) és a Retyezát-nyereg (Şaua 
Retezatului 2251 m) érintésével 
kapaszkodunk fel a Retyezát 
(Vârful Retezat) 2482 m magas 
csúcsára.  
Visszafelé a Bukura II. csúcs 
(Vârful Bucura II.) érintésével 
térünk vissza a Bukura  tóhoz, ahol 
tábort bontunk és teljes 
felszerelésünkkel együtt 
visszaereszkedünk a Pelága-rét  
(Poiana Pelegii) parkolójához, majd 
elindulunk hazafelé. 
 

Napi táv: 5,6 km; szint: +480 m, -480 m  
 
Ajánlott felszerelés: Túrabakancs, réteges 
öltözet, esőkabát, váltás zokni és nadrág, 
kamásli (lábszárvédő), sapka, vagy kendő a 
nap elleni védelemre, közepes-nagy (55-75 l) 
hátizsák (esővédővel), sátor, derékalj 
(polifoam), hálózsák (+5 C), izofólia, 
túrabot, fejlámpa, gázfőző készlet, bögre, 
nedves törlőkendő (tisztálkodáshoz), 
sebtapasz, fényképző, magnézium és más vitaminok pótlására alkalmas tabletták, valamint megfelelő mennyiségű 
enni és innivaló. 
   
Részvétel költsége: 16.800.- Ft/fő, mely tartalmazza az utazás költségtérítését. 
 

Jelentkezés, további információk: 0620/997-9497 mail: office@bihariturak.hu 
 

Jelentkezni az alábbi űrlapon is lehet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScesu5wXZkYwqmTl66L8Yia-
5xIaf9cpue_HIplKchTNB2wGg/viewform?usp=pp_url&entry.224843908=2021-07-
09&entry.1229454256=Retyez%C3%A1t-hegys%C3%A9g+t%C3%BAra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


