UTASTÁJÉKOZTATÓ

Erdélyi tetőkön
Egynapos kirándulás Kolozsvárról

Torockói-hegység – Bedellő - Szolcsva túra
Dátum: 2021. április 17, szombat
Időpont:
Találkozási időpontja:
Indulás időpontja:
Találkozási hely:

2021. április 17, szombat
7.00 -kor
7.15 – kor

a Széchenyi / Mihai Viteazul térről, a régi Flip üzlettől
(a csatolt térképen fellelhető)

Találkozás a csatlakozó autósokkal: - Alsószolcsván 9.15 – további részletek személyesen
COVID 19
A kialakult járványhelyzet miatt egy kicsit óvatosabban szervezkedünk, hogy amennyiben lehet
védjük magunkat és másokat a megbetegedéstől.
Az első és legfontosabb dolog a tudatosság. Ha valaki befizette a kirándulás pénzösszegét és indulás
előtt Corona vírusos tünetei vannak akkor kérem jelezzen és maradjon otthon. A befizetett
pénzösszeget visszafizetjük. Reggel a buszra szállás előtt mindenkinek megmérjük a
testhőmérsékletét. A lázas útitársak nem csatlakozhatnak a kiránduláshoz. A részvételi díjat
visszafizetjük. A buszon a maszk viselése kötelező! Közhasználatra lesz a buszon is kézfertőtlenítő. A
fogantyúkat a sofőr minden leszállás után letisztítja. Mi pedig igyekezzünk ne mindent végig
tapogatni. Az utazás kb. 2.00 óra – ebben benne lesz egy 15 perces technikai szünet (WC, kávé … )
A hegyen nem kell maszkot viselni, de ajánlott a távolságtartás és az elővigyázatosság. Méterest nem
viszünk. A buszon a sofőr mögötti ülés szabadon kell maradjon az előírás szerint, a többi elfoglalható.
Nincs szabályozva a távolságtartás. A használt maszkokat egy műanyag zsákba összegyűjtjük.
Utazás:
Az utazás nagy busszal vagy mikrobusszal történik a jelentkezések függvényében. Saját
személyautóval is csatlakozhatnak a kiránduláshoz. Kolozsvár és Galonya között a távolság kb. 90 km
és egy pihenővel levezethető.
Túrázás:
Számunkra az a fontos, hogy a természetben legyünk és egy kicsit kiszellőztessük a tüdőnket és az
agyunkat a lelkünk pedig megteljen a Torockói-hegység szépségével. Az útvonalat az alábbiakban
szakaszokra osztottam, hogy szembesüljünk a kihívással. A teljes gyaloglás kb. 18,2 km lesz felfele a
szintkülönbség kb. 1204 m.

Fárasztó adatok:

- I. szakasz – Parkoló - Vânătările vízesés
táv 1,4 km, idő kb. 40 perc, szint 31m felfele / 121m lefele
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- II szakasz – Vânătările vízesés – Bedellő plató - Bedellő kilátó
táv 10,7 km, idő 4.20, szint 660m fel / 262m le
- III. szakasz – Bedellő kilátó – Sipote vizesés – szolcsvai Búvópatak barlang
táv 7,5 km, idő 3.30 h, szint 487 m felfele / 810m lefele
A gyerekes, nagyszülős családoknak szánt verzió
Fárasztó adatok:

- I. szakasz – Parkoló - Vânătările vízesés
táv 1,4 km, idő kb. 40 perc, szint 31m felfele / 121m lefele
- II szakasz – Vânătările vízesés – Búvópatak – Sipote vízesés
táv 5,4 km, idő 3.00 h, szint 437m felfele / 511m lefele
- III. szakasz – Sipote vízesés – szolcsvai Búvópatak barlang
táv 3,6 km, idő 1.50 h, szint 277 m felfele / 286 m lefele

Kinek ajánljuk
Az elképzelésem az, hogy bátorítsam és lehetőséget adjak a gyerekes családoknak, háromgenerációs
fészekaljáknak, a nem túl fitt, határozatlan és néha kényelmes természetkedvelőknek, a túrázásra.
Ezért a kirándulásaink két nehézségi fokozatúak. A könnyebbik változatot azoknak ajánlom, akik
barátkoznak a túrázás műfajával egy – egy látnivalónál hosszabb ideig leragadhatnak, nincsenek nagy
szintkülönbségek, nincs örült tempó. A nehezebb változat valójában a meghirdetett túra, amit egy
átlagos kondiban levő természetjáró könnyen teljesít. Az is meglehet, hogy a nagyszülők, unokák a
túra könnyebbik változatán, az anyuka apuka a gerincen engedik ki a gőzt.
Ellátás:
Az elemózsiát mindenki a saját belátása szerint pakolja. Kb. 2 liter víz a csúcs támadóknak. A kiinduló
és az érkezési pont ugyanaz.
Csoportkísérés – idegenvezetés:
A csoportot képzett idegenvezető kiséri a kirándulás elejétől annak végéig. Valójában ő lesz a Tisztelt
Csapat mindenese. Az utazás ideje alatt mesélget az útvonal érdekességeiről, tudnivalóiról. A
kirándulás ideje alatt is tájékoztat és ügyel, hogy mindenkit szemmel tartson és ha elmarad akkor
tudjon róla. A vonulást is saját erőnlétük szerint vállalják be. Akik jobban bírják a levegővételt
mehetnek, akiknél elfogy a levegő azok megállnak és begyűjtik. Nem kell senkit utolérni és nem kell
senkit bevárni. Az eddigi tapasztalat szerint a heterogén társaságok szétszakadnak kialakulnak kisebb
nagyobb csoportocskát, akik egymásra hangolódva haladnak a saját tempójuk szerint. Az
idegenvezető igyekszik kapcsolatot tartani (talki walkiak-al) a kialakult csoportocskákkal, hogy senki
nem maradjon magára a hegyen.
Szükséges felszerelés:
Bejáratott túracipő és kényelmes ruházat az időjárás szeszélyeit is figyelembe véve. Fent a gerincen
az koratavaszi nap és szél ellen jó lesz egy kendő vagy kalap, szemüveg. A hőmérséklet még nem
nyárias a polár felső ne hiányozzon. Szél úrfi is gyakori kisérőtárs. A hátizsákunkban legyen szél és
esőkabát, csere póló, csere zokni, víz, elemózsia, gyümölcs édesség … fényképezőgép. A túrabot is
sokat segít, ha tudjuk használni.
Nyitottságukat is hozzák magukkal, hogy beengedjék ennek az útnak a szellemi értékeit, lelki
szépségeit és a természet gyönyörűségét.
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Időjárás:
Mi bízunk egy nagyon szép őszi napban, de ha az égiek másként akarnák, akkor sem vész kárba ez a
nap mert megvalósítjuk a B-tervet, az Erdélyi – tetőkön program átalakul egy Cool-túr morzsa
programmá a közeli látványosságokat nézzük meg.
Az időjárás alakulását követjük és hírlevélben egyeztetünk a teendőkről.
Ediktum:
Mivel különös időket élünk, igyekezzünk kerülni a bajt azzal, hogy betartjuk az alapvető higiéniai
előírásokat.
Ha az időjárás áthúzza a programunkat akkor az iroda fenntartja magának a programváltoztatás
jogát. Számunkra fontos az utasok biztonsága és egészsége. Nagyon jól tudjuk, hogy mi vagyunk az
utasokért és nem ők értünk. Ismerjük a különbséget a szolgáltatás és a szolgaság között.
Vigyázzunk egymásra, úgy, hogy vigyázunk magunkra!

Kérdéseiket, javaslataikat az info@mercuriustour.ro - e-mailre várjuk.

Mercurius Info Tour
Adresa: Ro 400236, Cluj – Napoca, Str. Belgrad nr. 17
Mobil: 0040 740 973320
E-mail: info@mercuriustour.ro
Web: www.mercuriustour.ro
Skype: mercuriusinfotour
Facebook: Cool-túra Erdélyben
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