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Szind (RAJT) – Tordai-hasadék (5. EP) – Kápolnás-tető (6. EP) – Curmătura-nyereg 
(7. EP) – Várfalva (CÉL).

Az útvonal hossza 17,71 km, a szervezők által megszabott szintidő 6 óra 15 perc.
Teljes szintemelkedés: 681 m, teljes szintereszkedés: 748 m.
A túra minősítése: közepes.

Azoknak a résztvevőknek, akik valamilyen okból nem tudják vagy nem akarják folytatni a 
túrát, a következő (autóval is könnyen megközelíthető) helyet ajánljuk kiszállásra: Tordai-hasa-
dék.

Szükséghelyzetben (pl. szélsőséges időjárás) a szervezők fenntartják a jogot a túra útvonalának 
megváltoztatására, illetve a túra egészének vagy egyes szakaszainak törlésére.

Szind, unitárius paplak – Tordai-hasadék, felső bejárat (5,29 km, 1 m)

 A szindi tetőig  aszfaltozott úton haladunk, 2 km-en emelkedünk 100 m-t, majd lejte-
ni kezd az út.

MP-40  Egy bal kanyar előtt jobbra letérünk, elhaladunk egy kerítés mellett, majd a sárga 
ponttal és kék háromszöggel jelzett,  a Tordai-hasadéki menedékházhoz vezető ösvé-
nyen megyünk tovább 1,15 km-t.

MP-41 A menedékház jobb oldalától indul a Tordai-hasadékon keresztül vezető piros sávval 
jelzett turistaösvény. 2,16 km-nyi gyönyörű séta után megérkezünk a hasadék felső, 
Magyarpeterd (Petreștii de Jos) felőli bejáratánál levő, 5. EP-hez.

Tordai-hasadék – Kápolnás-tető (2,08 km, 329 m)

 Átkelünk a Hesdát-patakot átszelő EKE-hídon és elindulunk felfele a meredek, piros 
sávval és piros ponttal jelzett ösvényen. Elhaladunk egy betonvályú mellett, amelybe 
forrásvíz gyűl (időnként ki van száradva).

MP-44  Kb. 1 km után balra  letérhetünk az útról egy kilátó irányába.
MP-45  További 300 m után a piros ponttal jelzett ösvény balra leválik, mi jobbra folytatjuk a 

piros sávot követve. Az enyhén emelkedő, bokrok között haladó ösvény felér a tetőre, 
ahol inkább jobbra tartunk, amíg észleljük a nagy fakereszt tövében felállított 6. EP-t.

Kápolnás-tető – Curmătura-nyereg (3,46 km, –120 m)

 A 6. EP-tól egy rövid bozótos szakaszon vezet tovább az ösvény, majd megérkezünk 
egy jelzőoszlophoz. Megcélozzuk a távolban látható magasfeszültségű vezeték oszlo-
pot, és a kopár gerincen haladunk kb. 2,6 km-t, amíg megérkezünk ehhez.

MP-46 Az oszloptól tovább haladunk a gerincen, hamarosan észrevesszük a kolostor tornyait, 
majd kb. 840 m után, egy turista jelzőoszlop mellett elhaladva, megérkezünk az az or-
todox kolostortól balra elhelyezett 7. EP-hez.

Curmătura-nyereg – Várfalva, EKE-Vár (6,88 km, –286 m)

 Miután igazolólapunkat lebélyegeztettük, jobbra letérünk az Aranyos völgye felé. 
(Figyelem: a balra vezető, széles, piros sávval jelzett út visszatér a Tordai-hasadékba!)

MP-48 Kissé sáros erdei úton haladunk kb. 300 m-t, majd kis tisztásra érünk, ahonnan jobb-
ra lefelé folytatjuk, a bal oldalt levő fém oszlopra rögzített jelzőtáblán levő piros sáv 
jelzést is megfigyelve.

MP-51 Kb. 3 km-es szakaszon ereszkedünk, amíg keresztezzük a mészkői makadámutat. Ezen 
jobbra térünk. 1 km után elhaladunk a szép emlékű Aranyos-völgyi keskenyvágányú 
vasút (Mocănița) megállója mellett, és kiérünk az Aranyos menti országútra (DN 75), 
ahol balra kanyarodunk.

MP-57 Miután átkelünk az Aranyos görbe hídján, az előző MP-tól 300 m-re jobbra lehet térni 
egy szántóföld mentén haladó földúton, Várfalva irányába (MP-58). A letérőnél levő 
villanyoszlopon láthatók a turistajelzések. A földút később derékszögben balra kanya-
rodik, és bevezet majdnem a falu központjába.

 Alternatív útvonal: az Aranyos hídfőjétől lehet az aszfalton is haladni. 1 km után útelágazás 
következik a főúton (MP-59), és jobbra térve, további 1 km után megérkezünk Várfalva köz-
pontjába.
A polgármesteri hivataltól elindulunk balra és egy elágazáshoz érünk. Innen balra, 
Kövend (Plăiești) és Bágyon (Bădeni) irányába tartunk. Alig 150 m után, egy éles bal 
kanyarban letérünk jobbra, egy makadámborítású utcára. Ezen végig egyenesen hala-
dunk kb. 550 m-t, elhagyunk egy útelágazást és egy útkereszteződést is. Az utca egy rá 
merőleges útba torkollik, ezen jobbra térünk és közel 100 m után az aranyosrákosi 
EKE-Várhoz érkezünk (8. EP).
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RAJT Bükki Kemping 0 km 54,12 km 3,95 km 610 m 177 m
1. EP Adrenalin Park 3,95 km 50,17 km 6,96 km 787 m –45 m
2. EP Hordós-kút 10,91 km 43,21 km 9,79 km 742 m –157 m
3. EP Túri-hasadék 20,70 km 33,42 km 3,10 km 585 m –115 m
4. EP Szind, unitárius paplak 23,80 km 30,32 km 5,29 km 470 m 1 m
5. EP Tordai-hasadék 29,09 km 25,03 km 2,08 km 471 m 329 m
6. EP Kápolnás-tető 31,17 km 22,95 km 3,46 km 800 m –120 m
7. EP Curmătura-nyereg 34,63 km 19,49 km 6,88 km 680 m –286 m
8. EP Várfalva, EKE-Vár 41,51 km 12,61 km 10,39 km 394 m 661 m
9. EP Székelykő 51,90 km 2,22 km 2,22 km 1055 m –527 m

CÉL Torockó, Kriza János 
Művelődési Ház 54,12 km 528 m
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