
Fogaras 2013, csak röviden: 
 

Egy gyors kört tettünk a Fogarasokba a hétvégén (megtoldva kicsit). Meghívott voltam 
egy helyi csapat túrájára. Vegyes csapat, van minden, Vara,GS, TDM meg HD több is.. 
gondoltam majd kényelmesen elnézelődök hátul szép lassan. Ehelyett vezethettem a 
csapatot  és navigálhattam három vacak térképrogival..(CN Eu-n szinte semmi , Open 
Maps csak kicsit jobb, de hogy a RoAd saját román térképe még aszfalton is milyen 

vacak az hihetetlen).A papír térkép volt a legjobb, no meg hogy a Zozoo túra még friss 
volt, sok hely  ismerős, de azért a Szebeni elkerülő kezdőpontját érzésből kell 

megtalálni. 
Mellékesen ezen a részen sok helyen látható az épülő sztráda, komoly viaduktok 

készültek már el. 
Szállás a Fogarasi út aljában Kercisóra után volt, elsőre pöpec patakparti panzió, 
korábban már voltak itt a többiek. Azóta a konyha bezárt, a szobákban lévő ágyak 
mindenki egyhangú utálatát váltották ki és a reggeli étkezések is túl bonyolultnak 

bizonyultak a helyieknek.. (nem is beszélve a fizetéskor alkalmazott magasabb rendű 
bisztromatematikai  számításokról) .  Nem lényeges.. 50 méterrel tovább volt egy másik 

hely ahová vacsorázni jártunk, legközelebb oda kell menni. 
Első nap a Transzfogaras volt terítéken.. az északi szakasz romlik, a déli javul (na azért 

nem annyira..csak szépen lassan..), a tömeg a szokásos. Egy kerékpárverseny miatt 
majdnem ott ragadtunk. A motoros forgalom is jelentős, egész nagy (kb 25 gépes) 
csapatokkal is találkoztunk. A célpontok érthetően hasonlók, többekkel másnap is 

összefutottunk.   
 

 
A déli oldalon ha már úgyis javítanak pár szakaszt akkor igazán építhetnének pár 
normális parkolót meg pihenőt, kilátással a víztározóra. De ilyennek nyoma sincs, 
nagyobb csapattal csak a gát végén lévő elágazásánál lehet megállni, ami nem a 

legtisztább környék és sajna a vízfelület is szemét csapdaként működik. 
 
 
 



 
 
 

Lefelé az InoxMen-gátnál furcsa párral találkoztunk: 

 
Két cseh utazó egy veterán robogóval , és a matricák szerint nem csak errefele jártak. 

 
Vissza az Olt völgyén jöttünk, hétköznap gyakorlatilag járhatatlan, 60 km-en az szimpla 
és a dupla záróvonal váltakozik.. folyamatos kamionsor mindkét irányban.  A folyóparti 

Calimanesti  azért egész kellemes helynek tűnik, rendezett folyóparti sétányokkal, 
szépen felújított múltszázad eleji épületekkel. 

 
Másnap ugyanezen a szakaszon jöttünk vissza Brezoi-ig és a hétvégi kamionstopnak 
hála teljesen más a helyzet. A jó minőségű úton tempósan lehet haladni, kellemesen 

kanyargós és a táj is szép. A 7A a Vidra tóig változó, de nem rossz, a táj egyre szebb, a 
Transalpina déli szakaszára pedig új út visz fel két éve. 

Sajnos ennyi idő kellett ahhoz hogy ez köztudott is legyen, bár a magashegyi táj és a 
látvány továbbra is pazar, a pár évvel ezelőtti világ-teteje hangulat már eltűnt. Tavaly 
még el lehetett merülni a látványban a legmagasabb részeken, ma már érdemesebb 
más pontokon megállni nézelődni, mert a „placc” ma már mics-sütőkkel és gumibéka 

árusokkal van tele, a csendet a dízel –aggregátortok törik szét, és mivel a terepet 
lefoglalták az árusok így mindenki az út mellett áll… egy-egy busz gyakorlatilag 

beragad … igen..turista buszok vánszorognak a szűk hegyi úton. 



 
 

 
 



 
 

A tavalyi placcunk így néz ma ki. 
 

De azért a látvány továbbra is fenséges, csak ne itt álljunk meg, 
 

 
 
 



 
 

Visszaereszkedve a hídig nem Petrozsénynek fordultunk és a nem is vissza Brezoinak 
hanem lesz ami lesz alapon északnak ami még szintén a 67C jelzésű út, az Oasa és a 

Tau Bistra tavak mellett halad el, és egy kb 1500 méteres hágóval kezdődik. 
Nem bántuk meg,  így néz ki most: 

 



Remek új aszfalt, dupla széles és nulla forgalom. Vagy 15 km-en lehet iszonyat jókat 
döntögetni rajta.. Tényre szuper jó. Aztán vége mint a botnak.. na gondoltam 

fordulhatunk vissza. Szerencsére szembe jött egy autós, megkérdeztem, kiderült hogy 
csak pár száz méter hiányzik.. ilyet már láttunk, „ipari műemlék” jelleggel megmarad t a 

régi rész.  Párszor még előfordult, de a 380kg-os HD is simát vette az akadályokat. 
Útközben tóparton ebédeltünk, szép a környék. 

 
 

 
 



Igen későre járt már és bár az út ezen része is kiváló kanyarvadász szakasz, nem 
akartam egészen Sebes-ig felmenni rajta mert nagy kerülő. A vékony fehér átkötők 
viszont közismerten többesélyesek , ezért Sugag-nál  leállítottam a csapatot, kicsit 
bementem az átkötőre, meg megkérdezetem egy helyit..(de hát őszerintük mindig 
remek az út). Itt viszont tényleg az volt, az első faluig vadonat új, valami döbbenet 

panorámával egyes helyeket. Jina az első falú, hát nem egy csóró hely. Közel 1000 m 
magasan fekszik és gondolom a környező városok üdülő faluja is lehet. Nagyon furcsa 
a beépítettség mert a Szász mintát követi , zártsorú-három ablak- egy kapu, és mindkét 
oldalt ez megy végig miközben az utca folyamatosan fel-le kanyarog. Érdekes volt.  De 
a lényeg hogy az út még Rod-on és Salisten keresztül folyamatos és kivisz az E81-re 

ahonnan már gyorsan haza lehet érni. 
Ez egy nagyon jó egynapos kör:  Olt völgyén le (hétvégén),  Vidra tó, Transalpina déli 
rész oda-vissza majd a Transalpina északi szakasza,  majd a Déli szakasz Sebes-ig 

vagy Jina irányába átkötve : http://goo.gl/maps/zcPCP 

 
Ha a szállás a körön van akkor kb 300 km-ből kijön, a Fogarasi szállás miatt így inkább 

a 400-hoz közelített. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hazafele Zilah és Nagykároly volt az irány, hétvégén egész jól lehet haladni és még 
szép is sok helyen, mindenesetre messze jobban járható mint Belényes-Nagyvárad. 

Ezért ezen a részen is akad pár 30 év mínusz típusú szakasz ahol még bakter engedi 
le a sorompót és az utasok pont az átjáróban szálnak le ☺. 

 


