RUMUNSKO – NP RETEZAT – Jezernaté hory
5. – 14.8.2022
Retezat se nachází v západní části Jižních Karpat. Je druhé nejvyšší pohoří v Rumunsku. Retezat je tvořen
dvěma souběžnými hřebeny, které jsou ve svém středu spojeny krátkým příčným hřebenem (mezi vrcholy
Custura a Papuša). Retezat má pestrý reliéf, najdete zde jak ostré skalní stěny a suťoviska, tak i pastviny plné
ovcí. Značná část pohoří přesahuje hranici 2000 m.n.m. Nejvyšším vrcholem je Vf. Peleaga 2508.8 m, další
jsou Vf. Papusa 2508 m, Vf. Retezat 2482 m, Vf. Bucura 2433 m, Vf. Custura 2457 m, Piatra Iorgovanului
2014 m. V Retezatu se nachází cca 80 jezer. Největším jezerem je Bucura a nejhlubší je Lacul Zanoaga.
PROGRAM:
5.8. – Noční přejezd přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska k přehradě Gura Apelor
6.8. – Od přehrady půjdeme (je možné stopovat) na tábořiště Poiana Pelegii, kde se utáboříme. 6 - 7 hodin
7.8. – Z tábořiště půjdeme nalehko Malým Retezatem k vrcholu Piatra Iorgovanului a zpět.
cca 7 hodin
8.8. – Z tábořiště půjdeme nalehko na druhý nejvyšší vrchol NP Retezat - Papuša a Papuša Mică. cca 7 hodin
9.8. – Ráno se sbalíme a přesuneme se na druhé tábořiště u jezera Bucura. cca 2 hodiny
V odpoledních hodinách vystoupíme na nejvyšší vrchol NP Retezat - Peleaga a krásnou vyhlídkovou
cestou se přes vrchol Custura Bucurei vrátíme zpět na tábořiště.
3 - 4 hodiny
10.8. – Z tábořiště půjdeme nalehko na vrchol Retezat a přes vrchol Bucura I a sedlo Bucura se vrátíme
zpět.
5 - 6 hodiny
11.8. – Z tábořiště půjdeme nalehko přes sedlo Bucura krásným údolím ke Cabaně (chata) Gențiana, kde si
můžete dát kávu, pivo limo a pak se vrátíme zpět.
cca 7 hodin
12.8. – Ráno se sbalíme a přes sedlo Șaua Judele se přesuneme se na tábořiště u jezera Zănoaga. cca 4 hodiny
13.8. – Ráno se sbalíme a sestoupáme k chatě Gura Zlata, kde si můžeme dát nějaké místní jídlo. 5 - 6 hodin
Po občerstvení sedneme do busu a pojedeme domů.
Program se s ohledem na počasí a jiné situace může změnit.
CENA:
6000 Kč zahrnuje dopravu a průvodce
(maximální počet je 20)
UBYTOVÁNÍ:
na ubytování potřebujete vlastní karimatku, spacák a stan.
STRAVOVÁNÍ: vlastní, u každého místa na spaní je možné nabrat vodu.
POJIŠTĚNÍ:
je nutné si zřídit cestovní pojištění.
OSTATNÍ:
do Rumunska potřebujete platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Počasí v horách se
může často měnit, a proto je nutné sebou nosit věci proti slunci, zimě i proti vodě. Nezapomeňte na
pohodlné a prošlápnuté boty ať nemáte puchýře.
PRO ZÁJEMCE JE MOŽNÉ PŘED ODJEZDEM USPOŘÁDAT INFORMAČNÍ SETKÁNÍ.
Odjezd autobusu v pátek 5.8.2021
Tovačov – 17:30 od sportovní haly
Kojetín – 17:45 náměstí
Kroměříž – 18:00 Hanácké náměstí
Po domluvě je možné přistoupit kdekoliv cestou
Návrat v neděli 14.8.2021 v dopoledních hodinách.
Podrobnější informace a přihlášky:
Blaho Milan, Prostějovská 470, Tovačov 751 01, tel: 774887944, www.klubpoutniku.cz

