RUMUNSKO 2022 POHOŘÍ VLADEASA
Termín:
Doprava:
Cena:
Odjezd:

pátek 19.8. – 27.8. 2022
autobus Pavel Rulc
cca 2.500,-- Kč.
Žehrov 19.8.2022 18:00, Neratovice žel. nádraží 19:00, Praha
-Roztyly ve 20:00.

Úvodem: Odkládané pohoří Almalului neprošlo, mapa na Cozia – Capatini není, tak
jsem naplánoval pohoří Vladeasa. Mapa je 1:65 z roku 2017 dost podrobná.
Charakteristika: hl. hřeben Vladeasy je podkovitého tvaru zalesněný, ale nad 1300m.
horské louky s výhledy do okolí, nejvyšší bod 1840 m. Masiv je z krystalických hornin.
Členitost pohoří nedovoluje výhodnějšího přejíždění z východu na západ než jak je
naplánováno. Kromě navrhovaných túr lze vzhledem k dostatečnému množství
značených cest volit túry vedlejší a tak vyplnit přebývající čas.
Přejíždět se bude Rachitele – Bucea – Remeti – Stana de Vale (100km). Nebo pokud
by to šlo tak před Ciucea – Valea Dragalui – k jezeru – Rimeti – Stana de Vale (80km).
Túry: První skupina. Obec Sacuieu po modrém pruhu – cabana Vladeasa 10km (500m)
dále po č. puntíku – Rachitele 17km (700m dolu). Zde bude Pavel v úterý dopoledne.
Ve 13hod. odjezd do Stana de Vale.
Druhá skupina. Pokračování od cabany Vladeasa po hlavním hřebeni Saua
Cumpanatelui, modrý pruh do kempu Stana de Vale 31km (300m nahru.500dolu).
Nebo po modrém trojúhelníku k jezeru lacul de ascumulare Floroiu a jižně na žl. pruh
do kempu Stana de Vale. 25km (600m dolu).
Pavel bude ve Stana de Vale v úterý večer a potom zde, nebo někde poblíž až do
pátku. Sraz ve Stana de Vale v pátek do 14hod. Pak odjezd směr Beius a v 17hod.
domů.
Jiné návrhy k programu a případné změny probereme cestou tam.
Důležité informace: Musíme se zařídit podle toho, jaká bude situace. I taková,že
bude třeba mít očkování nebo test a pod. V každém případě po obdržení zprávy dejte
vědět pojedu ano či ne a počet. Pavel by hrozně rád jel, tak ať ho nezklameme.
Zálohu vybírat nebudeme, proto musí být příslib tutový, abych nemusel posílat zálohy
zpět.
Pokud nekoupíte Lei doma, měníme za eura v Rumunsku.
Spojení: email: frantisekmrvik@seznam.cz
tel:
721676263
č. účtu: 0440456183/0800

