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Zarándi-hegység
Fedezze fel a zarándi hegyvidéket Arad megye szívében, és adja át 

magát az erdőfoltokkal, régi kolostorokkal és templomokkal,  barlan-
gokkal és kedves településekkel tarkított csodálatos természeti tájnak! esetenként jelzés nélküli 

hegyvidéki túrautak, túrave-
zető ajánlott

nehézségi fok: 

!

!

I. 14 km
    5 óra

Útvonal, látnivalók:

Túra I. Györök (Ghioroc) 
– Kecskés (Capra) hegycsúcs 
– Gurgului gerinc – Feredő 
(Feredeu) kolostor
Túra II. Solymosvár (Şoimoş) 
– Solymosi völgy – főgerinc – 
Fürdő (Bailor) völgy – Kaszolya 
(Căsoaia)
Túra III: Strănaşa menedék-
ház – Moţeşti-Văsoaia kunyhó, 
Vészalja (Văsoaia)
Túraplusz: Feltóti (Taut) 
víztározó, oda-vissza kb. 7 óra

Útvonaljellemzők:

(468m). Az út itt metszi a „kék háromszög” jelzésű utat, valamint ez az a pont, ahonnan elindul a 
Zarándi-hegyek (Muntii Zarandului) fő vonulata is, amelyet feltűnő piros sávval jelölnek. Innentől 
követhetjük a piros jelzést. Az általános haladási irány a dél-délnyugat, az észak-északnyugat. 

Miután elhagyjuk a Cioaca Zicătorii ormot (432 m) egy nyeregbe ereszkedünk. Jobbról 
a Gurgului hegycsúcsot (392 m), majd a Chiciora ormot (488 m) láthatjuk. Ezután 

a Fântâna Rece orom (573 m) déli oldalát érjük el az útvonal jobb oldalán. E 
tető nyugati oldalán található a Feredő kolostor, melyhez a kék ponttal 

jelölt útvonal vezet le. 
~ Túra II. (Túrajelzés: sárga háromszög; táv: 15 km.; 
szintkülönbség: kb. 300 m; elérhető: egész évben; 

javasolt túravezető igénybevétele.) Az útvonal a 
Solymos (Şoimoş) folyón átívelő hídnál kez-

dődik, amely a DN 7 jelzésű országútnál 
található. Anélkül, hogy átmen-

nénk a hídon, kövessük azt az 
utat, amelyik  a Solymos-

völgy mentén halad 
fölfelé, Solymosvár 

(Şoimoş) falun 
keresztül.

Ajánló ~ Túra I. (Túrajelzés: kék sáv a Kecskés (Capra) 
hegycsúcsig, majd piros sáv a főgerincig, végül ereszke-
dés a kolostorhoz a kék pont jelzésen. Szintkülönbség: 

II. 15 km
     5 óra

III. 33 km
     2 nap

Turistaház 
a Zarándban

kb. 340 m. Elérhetőség: egész évben; javasolt túravezető igénybevétele.) 
Az útvonal Györök (Ghioroc) központjában kezdődik, majd kelet felé halad 
tovább a völgyben található hétvégi házak mentén. A völgy jobb oldalán egy 
vízfolyás fut és elér egy mezőgazdasági utat. Ezt az utat követve egy nyílt 
területre érünk, ahonnan láthatjuk Györököt és az egész Aradi fennsíkot. Az 
út fölfelé vezet tovább, elhagyjuk az úton lévő jeleket és egy erdőben foly-
tatjuk túránkat. Az útirányt követve körbejárhatjuk a Kecskés (Capra) ormot 
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folyó fölött. A völgy magasabb oldalán az út kissé 
emelkedik, majd az utak kerszteződésében, a völgy 
végében hirtelen észak felé veszi az irányt, elérve a főge-
rincet. Ezt követően utunk balra folytatódik, kb. kétszáz mé-
teren keresztül, hogy aztán jobbra, egy másodlagos vonulatra 
ereszkedhessünk. Nem messzire, a bal oldalon, az ösvényen 
leereszkedünk egészen a Solymos patak eredéséig.  Elérve a völy-
gyet, az ösvény követi a Solymos folyásirányát és a második csomópont-
nál találkozik a kék sáv jelzéssel, amely Kaszolyához (Căsoaia) vezet. Mielőtt 
megérkezünk célunkhoz, a Hegyes (Highis) forrás keresztezi utunkat, jobb irányból 
folyva a Solymosba. Ezen a területen fut össze a sárga sáv és a piros háromszög is. E 
jelzések mind a Kaszolya kempingig vezetik a túrázókat.

~ Túra III. (Túrajelzés: piros pont; táv: kb. 33 km; elérhető: egész évben, javasolt túrave-
zető igénybevétele.)  Ezt a túrát két ütemben érdemes (2 nap alatt) megtenni. A körút jelzése a 450 
m magasan fekvő Strănaşa menedékháznál kezdődik. Ez a menedék eredetileg egy szerény parasztház 
volt, amelyet turisztikai helyszínné alakítottak át. A Strănaşa menedéktől gyalog mintegy 15 km-re (5-6 óra) 
található a Moţeşti-Văsoaia kunyhó, az 550 m magasságban lévő Vészalja (Văsoaia) hegyi falucskában.

Körülbelül 3 km után az út elhagyja a 
falut és egy erdőn áthaladó ösvényben foly-
tatódik, maga mögött hagyva egy kis gátat a 

Itt megszállhatunk, majd újra útra kelve a körút a kis falun keresztül, csodálatos hegyvonulatokon és völgyeken 
keresztül folytatódik. Az útvonal második része kb.18 km hosszú (5-6 óra). A Strănaşa menedékháztól további 

Turisztikai attrakciók

A Feredő 
kolostor

lévén, ez a terület, teljes körű láthatóságot biztosít. A Moţeşti kunyhótól a nagy területen fekvő faluban eltölthe-
tünk egy egész napot is a település minden egyes szögletének a bejárásával. Amennyiben mindenképpen 
látványosságot keresünk, látogassunk el a Feltóti (Taut) víztározóhoz (oda-vissza 7 óra). 

túrákat tehetünk az Ivăniţa csúcshoz 
707 m (oda-vissza 5-6 óra) vagy a 
Rageviţa csúcshoz 556 m (oda-visz-
sza 7-8 óra). Emellett, turisztikai cél 
elérésének szándéka nélkül is baran-
golhatunk e csodálatos vidéken, anél-
kül, hogy eltévednénk, mivel fennsík

~ Túra I.  (1) Villamos múzeum 
(Zöld nyíl), Györöki-tó, Szőlő 
és Bor  Múzeuma, Mé-

hészeti Múzeum –  Györök (Ghioroc); (2) Feredő kolostor
~ Túra II. (3) Lippai Múzeum, Ortodox templom, 

Török bazár, Lippa Gyógyfürdő, Máriaradnai ferences 
rendi monostor a keresztúttal – Lippa (Lipova);
(4) Solymos várromja - Solymosvár (Şoimoş);
(5) Fürdő (Bailor) Völgy – Kaszolya (Căsoaia)

~ Túra III. (6) Strănaşa menedékház; 
7) Moţeşti-Văsoaia kunyhó; (8) Vészalja
(Văsoaia); (9) Rageviţa csúcs;
(10) Feltóti-víztározó (Taut)


