Klub Pol-Survival PTTK w Rzeszowie
zaprasza na

wycieczkę górską z cyklu:

„Poznajemy Góry Rumunii”

20–25.08.2019
Rumunia to jeden z najpiękniejszych karpackich krajów. Skupia na swoim obszarze pasma niezwykle
różnorodne, ciekawe i wysokie. Po dotychczasowych wędrówkach, podczas których poznaliśmy szesnaście
pasm górskich Rumunii, znowu udamy się na południe… W tym roku, dzikości i bycia sam na sam z naturą
zasmakujemy, przede wszystkim przechodząc znaczną część głównej grani gór Parang, a ponadto poznając
kolejne rejony Gór Trascau. Przerywnikiem w górskich wędrówkach będzie zwiedzanie ciekawych miejsc
w Siedmiogrodzie, m.in. charakterystycznych dla tej krainy saskich warownych grodów kościelnych.
Góry Trascau leżą w zachodniorumuńskich Karpatach. Charakterystyczną ich cechą są krasowe wąwozy:
m.in. Cheile Turzii (o 200-300-metrowych wapiennych ścianach), oraz mnie znane: Ocolis, Râmet.
W ubiegłym roku, zobaczyliśmy namiastkę tych przepięknych gór; obecnie będziemy kontynuować ich
poznawanie.
Góry Parang to nieco zapomniana, ale wyjątkowo piękna, mająca alpejski charakter grupa górska, druga pod
względem wysokości w rumuńskich Karpatach, osiągająca wysokość 2518 m n.p.m. Imponuje wspaniałymi
kotłami polodowcowymi ze skalistymi zboczami, licznymi stawami, imponującymi przełomami rzek.

Program wycieczki:
1 dzień
Wycieczka górska w Góry Trascau na trasie: Cabana Cheile Turzii – wąwóz Cheile Turzii - Coltul
Sandului - Cornul Cheii - Cabana Cheile Turzii.
2 dzień
Wycieczka górska w Góry Trascau na trasie: Rimetea - Skała Szeklerska (1128 m) – Coltesti,
zwiedzanie Rimetea - dawnego górniczego miasteczka, zamieszkałego przez Szeklerów
wegierskich.
3-4 dzień
Dwudniowa wycieczka górska w Góry Parang (przejście głównej grani) na trasie:
Saua Urdele (2040 m) – Setea Mare (2365 m) - Saua Gheresu (2100 m) – Lacul Rosiile – Parangul
Mare (2519) – Carja (2400 m) – Petrosani (nocleg nad Lacul Rosiile).
5 dzień
Zwiedzanie: twierdza w Calnic (Unesco), krótki rekonesans w Sibiu, grody kościelne w Seica Mica
i Medias.
6 dzień
Zwiedzanie monastyru Ramet, przejście kanionem Ramet - w Górach Trascau, wyjazd w drogę
powrotną, przyjazd do Rzeszowa w późnych godzinach wieczornych.

ZABIERAMY:
- paszport lub dowód osobisty, karta EKUZ,
- namiot, mata, śpiwór,
- butla turystyczna z palnikiem i menażką,
- komplet przeciwdeszczowy, odzież na pogodę i niepogodę, buty trekkingowe, sandały,
- latarka (czołówka), kijki trekkingowe, apteczka.
wycieczkę poprowadzą:
Arek Kopczyk - instruktor turystyki górskiej oraz Jolanta Kawalec - przewodnik PTTK
Zapewniamy przejazd busem, noclegi w schroniskach górskich, polach namiotowych.
Wyżywienie zabieramy ze sobą, wedle indywidualnych potrzeb; koszty noclegów uczestnicy
uiszczają we własnym zakresie.
Wyjazd dn. 20.08 o godz. 4.00 z parkingu przy Hali Podpromie w Rzeszowie, przejazd
do Rumunii.
Powrót dn. 25.08 w godzinach nocnych do Rzeszowa.
Zastrzegamy w uzasadnionych przypadkach możliwość modyfikacji tras oraz zmiany
kolejności wycieczek, jak również odwołania wycieczek w przypadku trudnych warunków
pogodowych.
Wycieczka ma charakter górski. Trasy piesze w wymagają doświadczenia w poruszaniu się
w terenie skalistym i dobrej kondycji fizycznej.
Członkowie PTTK posiadają ubezpieczenie NW, KL.
Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Arek Kopczyk do dnia 25.07.2019,
tel. 512253220; e-mail: arekk2@op.pl
Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!
Wpisowe:
450 zł – członkowie klubu Pol-Survival PTTK z dwuletnim stażem
480 zł – członkowie PTTK
Konto do przelewów: Oddział PTTK Rzeszów
Nr 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742
z podaniem w tytule: „Góry Rumunii z Pol-survivalem“

