Túrák a Maros mentén
Útvonaljellemzők:

!

!

Lehetőleg nyáron, de
késő tavasszal és kora
ősszel is teljesíthető
időjárástól függően,
amennyiben a vízszint
nem túl alacsony.

Arad megye egyik jellegzetessége a Maros folyó és környezete,
kenuzásra és kerékpározásra csábítja a látogatót, hogy megtapasztalja e táj sokoldalú szépségeit.
Vízililiom-rezervátum Bezdinnél

nehézségi fok:

MAGYARORSZÁG
Magyarcsanád / Čanad

Útvonal:
20 km
5 óra

ROMÂNIA

Pécska / Pecica

25 km
3 óra

Túra I. – Arad (Arad)
– Óbodrog (Bodrogul Vechi)
– Pécska (Pecica) – Óbodrog
(Bodrogul Vechi) – Arad (Arad)
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Kenuval a
Maroson

~ Túra I. Ez az útvonal a Három Sziget térségétől indul,
Túraleírás Arad külterületén. Kenuzás közben megismerhető a Maros
101 km
2 nap
folyó növény- és állatvilága, valamint a folyó mentén található
Túra II. – Öthalom (Vladitelepülések és lakosság története. Aradtól Pécskáig (Pecica) az útvonal 20 km kenuval.
mirescu) – Pécska (Pecica) –
Aradra autóval lehet visszatérni, vagy kerékpárral egy 25 km-es, többnyire a folyó
Perjámos (Periam) – Egres (Igris)
mentén haladó útvonalon. Ez a
– Nagycsanád (Cenad)
nyomvonal keresztezi a folyó egyik Bezdin monostor
legfontosabb mellékfolyóját a HoltMarost és érint egy régi, 1486-ból származó erődöt.
~ Túra II. Ez a kerékpártúra Öthalom (Vladimirescu) erdőből indul. Két órás
túrázás keretében érhető el Arad városa. Innen a Csálai (Ceala) erdő egy óra,
ahonnan Pécska (Pecica) és a Bezdin monostor Munárban (Munar) lehetnek a
következő úticélok. A monostortól a Nagyporond (Prundul Mare) természetvédelmi terület csak 15 perc túrázást vesz igénybe. Ezután egy újabb
másfél óra a Perjámosi Marospart (Periam-Port)
és ugyanennyi Egres (Igris). Nagycsanád
(Cenad) két-három óra tekerés után érhető el, a Csanádi Erdő újabb egy óra távolságra található. Kempingezés mindegyik helyszínen lehetséges, de szálláshelyek
csak Aradon, a Csálai (Ceala) erdőnél, Pécskánál (Pecica), Bezdin
monostoránál (Munar) és Nagycsanád településén találhatók.
Étkezési lehetőségek Aradon, a Csálai (Ceala) erdőnél, Pécskánál (Pecica), Perjámosi Marospart
(Periam-Port) és Nagycsanád (Cenad)
településeken. Ez az útvonal teljesíthető teljes hosszában, vagy
részleteiben – a látogató
igényeitől függően.
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Nagycsanád / Cenad

Egres /
Igris 9

Nagyszentpéter /
Sânpetru Mare

Székesút /
Secusigiu

Arad
2

7

8
Nagyszentmiklós /
Sânnicolau Mare

4

3

Főnlak /
Felnac

1

Öthalom /
Vladimirescu

Zádorlak/
Óbodrog /Zădăreni
Bodrogul Vechi

Temesnagyfalu /
Satu Mare

Perjámos /
Periam

Turisztikai attrakciók
(1) Arad városa; (2) Bodrog (Bodrogu) monostora; (3) Pécska szigetek; (4) Bezdin monostor –
Munár (Munar); (5) Vízililiom-rezervátum (Bezdin);
(6) Nagyporond Természetvédelmi Terület (Natural Reservation Prundul Mare); (7) Maros-ártér
Természetvédelmi terület (Parcului Natural Lunca
Mureşului); (8) Perjámosi Marospart (PeriamPort) és Egres (Igris); (9) Szent Gerard templom;
(10) Csanádi Múzeum (Cenad)
~ További látnivalók a Maros mentén: Kaprevár
(Căprioara) falvának karsztos képződménye;
Soborsini (Săvârşin) kastély a Néprajzi Múzeummal és a Dendrológiai Parkkal – Soborsin
(Săvîrşin); Solymos (Soimos) vára
– Lippa (Lipova); Máriaradna (Radna) monostora – Lippa (Lipova);
Török bazár – Lippa; Az
Ópálosi emlékhely és
műemlék – Ópálos
(Păulis)

A Soborsini
Dendrológiai Park.

