
2010 szeptember 10-12 Aranyos völgyi túrák tervezete 
   
  Elsö nap szeptember 10 péntek.        -  Indulás Debrecenböl ……..  órakor, Nagyvárad – Bánffyhunyad 
– Gyalu útvonalon. Innét az órák a román idö szerint értendök! 
        Érkezés Gyaluba kb 10 óra  körül. Itt van a találkozás az EKE túravezetöivel. Az út tovább Torda 
felé az új autopályán visz. A tordai lejáronál az Aranyos völgyén Alsószolcsva településig, ahol a 
szállásunk lessz. Érkezés kb 11.30-kor. Bejelenkezés a szállásra csak késöbb lehet, ezért megkezdjük a 
Szolcsvai buvopatak turát. Ajálatos a reggeli induláskor már “turaképesen” öltözni. Túrabakancs, esökabát, 
túrabot, szenvicsek, viz legyen kéznél. A telyes túra kb 5-6 ora, 400+200 m a megközelitö szintkülömbség. 
Visszaérkezés a panziohoz 18 ora körül. Szobák kiosztása. 19.30 orakor vacsora. 
  Második nap. Szombat  11. - 8 órakor reggeli. Mindenki menetkészen jön reggelizni. Indulás 9 orakor 
autobuszal, Felsöposága irányába a Bélavár turára. Busszal legalább a Posága szorosig kellene eljutni, 
hogy idöt nyerjünk, (de esély van hogy mikrobusszal, a nemrég felújitott úton a Bélavárig menni). 
Máskűlönben tovább gyalog, 10 óra körül a kolostor és közvetlen környékének megtekintése. 10.30  
indulás tovább autoval fölfelé a Posága völgyön, majd jobbra a Bélavár völgyön felfelé kezdödik maga a 
Bélavár megözelitése. Itt már szemünk elé tárul a Bélavár, a még távoli szikla tornyainak csodálatos 
képzödményei. 2,5 km után a kolostortól, elágazáshoz érünk ahol leszállunk a mikrobuszokról és az 
idöjárás és a csoport telyesitö képeségének megfelelöen, lehet indulni a telyes Bélavár kötúrára ami 5-6 
óra, gyakorlott turistáknak 600 m szintkülömbségnél. A könnyebb változat, ha jobbra felmegyünk a 
sziklák közelébe, legalább a felsö kaszáloig, ahol remek rálátás van a Bélavár sziklatornyaira. Itt vezet a 
körtúra lemenö ága, tehát a visszaút a kocsikhoz. Egésznapos túra lévén megfelelö mennyiségü élelem és 
folyadék szükségeltetik, túrabakancs, túrabot, esökabát.   
     Jóidö esetén 18 ora körül érkezünk vissza a panziohoz. 19.30 orakor vacsora.  
 Ha idöben érkezünk vissza, még megtekinthetjük a panzio közelében levö apáca kolostort. 
  Harmadik nap.  Vasárnap 12. –  7.30-kor menetkészen jövünk és bepakolunk a buszba utána reggelizés 
8 orakor. 8.30 indulás fel a Aranyos völgyén a Detunáta irányába. Topánfalván (Câmpeni) balra térünk 
Abrudbánya irányába, azon áthaladva szintén balra térünk egy elágazásnál Bucium faluig. Itt egy 7 km 
szakaszon elég kátyus az út (multévi adat). Legalább 10 orára Bucsum faluba kell érni. Innét gyalog visz 
az útunk a temetö szélén merdeken emelkedve. 
 A telyes Detunáta túra a faluból kb 4 óra, jóidö esetén. Tartos esöben nem javalott a túra! 
 14 orára a visszaérkezés Bucsum faluba, ahol a kisbuszok várnak. Megfelelö öltözet, túrabakancs 
szüségeltetik, élelem és folyadék amit útközben egy forásnál lehet potolni. 14.30 orakor visszaindulás és 
ha idöben vagyunk a közelben levö Verespatakot is meglátogathatjuk, ami minimum egy és fél ora. 16 
órakór indulnánk hazafelé Virtop hagó  irányába, Belényes, Nagyvárad, Debrecen.  
      Câmpeni helyiségben a kolozsvári turavezetök elbucsuznak a debreceni csapattól, ök kiskocsival 
Torda irányába indulnak haza azon az uton amelyen jöttünk. 
    Ha lessznek kolozsvári érdeklödök, azokat Szöcs János szervezi, ha lessz egy kisbusznyi jelenkezö, 
esetleg kis kocsikkal, csatlakozhat, a  túravezetök kiskocsiját követve, szeptember 10 reggel 7 orai 
indulassal. De akkor szállásról is kell gondoskodni. A részletek Szöcs Jánostol kaphatok. (0742-690881). 
     A második lehetöség, csak a Bélavár túrába beszálni szept. 11-én, találkozás Felsöposágán 10  órakor. 
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