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Список скорочень і позначень 

 
пер. - перевал                                   
г. - гора 
в. - вершина 
сідл. - сідловина 
хр. - хребет 
к. - каньйон 
оз. - озеро 
р. - річка 
з правого/лівого ор. боку - з певного орографічного боку річки 
реф. - рефуджія 
с. - село 
н. п. - населений пункт 
МН - місце ночівлі/ ПМН - потенційне місце ночівлі 
рад. - радіально 
зх. - західний 
сх. - східний 
пн. - північний 
пд. - південний 

 
Румунські топоніми, подані в однині, як їх найчастіше використовуємо на карті. 

 
Varful (Vf.), muntele - гора/ вершина гори, пік  
Caldarea - котловина 
Dealul - пагорб 
Padina - плоскогір’я 
Valea - долина 
Poiana - луг 
Saua - перевал 
Curmatura - сідловина 
Fereastra - (дослів. вікно) сідловина 
Strunga, portita - кулуар, лазівка/ пролаз/ вузький перевал 
Poteca - шлях 
Padina - плато 
Caldarusa - водозбір/ басейн ріки 
Piciorul - підніжжя 
Peretele - скельна стіна 
Peștera - печера 
Mica, мare - малий, великий (частина назви багатьох гір в Румунії) 
Sub - нижче (наприклад, гори) 
Sus, jos - верхній, нижній 
Apе/ apă - вода 
Vale/ Valea - річка 
Izvor/ Izvorul - джерело 
Lacul - озеро 
Cascada - водоспад 
Dezafestata - напівзруйнована (про споруду) 
Refugiu - притулок/ будинок для туристів 
Cabana - готель, розташований доволі далеко від цивілізації 
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Висоти взято згідно з треком на навігаторі Google Earth. 
Назви вершин, перевалів, річок, рефуджій та інших топонімів брали з двох карт: Muntii 

Nostri(https://muntii-nostri.ro) та Nakarte.me (з налаштуваннями mapy.cz tourist, Google Hybrid, Westra, 
https://nakarte.me/#m=9/45.46495/24.93622&l=Czt/Gh/Wp). Тому далі в звіті назви, які відрізняються в цих 
двох джерелах подано в обох варіантах, спочатку згідно з картою Muntii Nostri, в круглих дужках - з ресурсу 
Nakarte.me. 
 

1. Довідкові дані про туристський спортивний похід 

 

1.1. Параметри походу 

 
Таблиця 1.1 - Основна загальна інформація по походу 

Вид 
туризму 

  

Категорія 
складності 

Довжина 
маршруту, км 

Тривалість Термін проведення 

Загальна Ходових днів 

Пішохідний Четверта 220,8 17 16 10.08-26.08.2019 

  

1.2. Характеристика районів проведення походу 

Карпати дугою проходять через території Австрії, Чехії, Словаччини, Польщі, Угорщини, України, 
Румунії та Сербії. Їх поділяють на: Західні, Східні (сюди відносяться Українські) і Південні Карпати. 

Похід відбувся в південній і центральній частині Південних Карпат. Маршрут пролягав по трьом 
хребтам: Făgăraş, Piatra Craiului та Bucegi. 

Хребет Făgăraş розділяє Трансільванське плато і Нижньодунайську низовину. Хр. Făgăraş ще 
називають Трансильванські Альпи, так про хребет висловився французький вчений Еммануель де Мартонн. 
Саме тут знаходяться найвищі вершини Румунії. Серед них найвища гора - пік Moldoveanu, 2544 метри. 
Хребет розкинувся прямою лінією на понад 70 км зі заходу, долина р. Олт (Olt), на схід, витоки р. Димбовіца 
(Dâmbovita) та хр. Piatra Craiului. З півночі на південь - 45 км. Він схожий на величезний кістяк рибини з 
великою кількістю ребер. Рельєф сформувався з допомогою льодовиків, тому багато долин П-подібні, 
розділені між собою зубчастими гребенями із жандармами (колишні вершини, які зрізав льодовик). 
Головний хребет має короткі, круті схили та відроги з півночі, їх місцеві жителі називають Piscul і налічують 
26 штук, вони спрямовані до Трансільванії. Довші, пологіші, більш розгалужені відроги знаходяться з півдня, 
довжиною до 30 км.  Два особливо довгі відроги часто називають окремими хребтами. Один відходить на 
південь біля г. Negoiu і називається горами Frunţii. Інший відділяється недалеко від г. Moldoveanu і 
називається горами Ghiţu. Між ними пролягає трансфагарашське шосе та оз. Vidraru з греблею. 

По висоті головний хребет не опускається нижче 2000 м. протягом близько 50 км, тут знаходяться 8 
вершин вище 2500 м. і 42 вершини вище 2400 м. 

Геологія. Făgăraş складається переважно із кристалічних сланців, гранітів, присутні тонкі шари 
вапняку та пісковику, на південь з’являються конгломерати. 

З південного боку багато повноводних річок з долин несуть води в Дунай, деякі з них: Olt, Jiu, Negru, 
Arges, Ialomiţa, Dâmboviţa. З північного боку течуть короткі річки з сильною течією, вони прорізають глибокі 
каньйони на своєму шляху. 

Мальовничі озера являються особливою окрасою ландшафтів. Залежно від пори року на хребті 
Făgăraş можна побачити від 30 до 70 льодовикових озер. Найвище розташоване оз. Mioarelor (2282 м.). 

https://muntii-nostri.ro/ro/trasee
https://nakarte.me/#m=9/45.46495/24.93622&l=Czt/Gh/Wp
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Найбільше по площі – оз. Bâlea (4,65 га), найглибше – оз. Podragu (15,5 м). Вода в більшості з них придатна 
для пиття. Купатись в деяких заборонено, бо звідти беруть воду для рефуджій чи кабан. 

Клімат Південних Карпат помірно континентальний. Клімат гір Făgăraş альпійський та більш суворий, 
ніж більшість інших гірських хребтів Карпат. Основний чинник суворості кліматичних умов - абсолютна 
висота. З набором висоти виразно зменшується атмосферний тиск і температура повітря (0.5 - 0.6 °С на 100 
м висоти). Середня щорічна температура в альпійському поясі (вище 2000 м.) становить -2 ° С. Зима триває 
6-7 місяців. Бачили пляму снігу в другій половині серпня, а в середині червня – це не рідкість. Гори Făgăraş 
характеризуються великою кількістю опадів, до 1400 мм / рік. Висока частота сходу лавин. 

Звичне і неймовірне видовище створюють каскади туманів, що піднімаються високо над долиною на 
рівень гребеня і додають нескінченної висоти. Бувають моменти, коли вони розходяться і тоді долину 
заливає яскраве сонячне проміння. 

Флора та фауна. Різноманітність рослинного покриву визначається висотою. До висоти 900-1200 м. – 
дубові та букові ліси, до 1700-2000 м. —хвойні(карликові гірські сосни та ялівець звичайний), а вище — 
субальпійська і альпійська рослинність.  На південних схилах ця зональність може бути розташована на 150-
200 м вище. В листяних лісах росте багато ожини,серед квітів особливо помітні дзвоники. У верхньому 
гірському районі (до 1500 м.) розташовано багато висячих долин з вологими лугами, там проживають 
орхідеї. В субальпійському поясі (1500- 2000 м.) весною простір вкритий килимом з крокусів. Тут ростуть 
гірський часник та рододендрон карпатський. 

Альпійська зона в горах Făgăraş починається з 2000 м і досягає найвищих вершин. Альпійські луки 
надзвичайно багаті рослинністю,схили вкриті осокою, тут росте реліктовий вид гвоздик, нечуйвітер 
альпійський, примула, едельвейси, ломикамінь та акогнітіум. 

Влітку в долинах на випасах багато отар овець. Недарма багато назв гір взято від прізвиськ пастухів, 
що ходили там в давнину. 

Фауна гір Făgăraş характерна для високогірної місцевості. Тут проживають сарни, бабаки, бурі 
ведмеді(ursul), олені, кабани, лисиці, білки, зайці, лісові коти, змії, ящірки та саламандри. Над горами 
витають орли та грифи, також живуть сови і зозулі. Для збереження флори та фауни хребта Făgăraş на його 
просторах створений національний парк Retezat. 

Основна частина маршруту по хр. Făgăraş проходила в субальпійському та альпійському поясі, на 
висоті 1850 – 2300 м. Спортивну складову походу задовольнили велика кількість видатних вершин, серед 
них скелясті вершини, наявність вузьких гребенів, глибоких долин і цирків, численних осипних схилів. Хребет 
дуже нагадував Кавказ, багато подібного рельєфу, тільки відсутні льодовики. Незвичним був краєвид із 
трав’яними вершинами-куполами та перевалами-пилками між ними. 

  
Хребет Piatra Craiului знаходиться за руслом річки Dâmboviţa східніше від хр. Făgăraş і розташований 

перпендикулярно відносно нього. Розташований з північного сходу на південний захід між містом Zărnești 
та містом Podu Dâmboviței. На сході місто Бран відділяє масив від гірських масивів Bucegi  та Leaota. 

 Piatra Craiului – вважається перлиною румунських гір. Невеликий хребет вабить туристів стрімкими 
прірвами, вузьким звивистим гребенем, нагромадженнями живих осипів у підніжжі та чудовими 
краєвидами, що відкриваються з вершин. Більшість території хребта Piatra Craiului є охоронною територією 
однойменного національного парку. Сюди прокладають свої маршрути для походів вихідного дня (ПВД) не 
тільки туристи, а й альпіністи та скелелази. 

Довжина хребта становить близько 25 км, найвища вершина – La Om або Piscul Baciului, 2238 м.  На 
деяких відрізках хребет не опускається нижче 1900 метрів. 

Piatra Craiului складається з кристалічних сланців та потужним шаром вапнякової породи (від 300 м. 
на пд.  До 1000 м. на пн.) Також присутні конгломерати. Завдяки відмінності в породах різниться рельєф, 
наявна велика кількість карстових печер та порожнин. Південні та західні схили дуже круті та обривисті, 
східний більш пологий та покритий лісом. 

На західному схилі чітко прослідковується висотна зональність. Флора та фауна населяє лісовий та 
альпійський (1600 м. і вище) пояси.  В лісовому масиві ростуть скельні дуби, буки, граби, липи, ліщина. Вище 
– карликові альпійські сосни,  Одним із символів масиву є гвоздика гарносмужна, також ростуть 
едельвейси, дзвоники,  рододендрон карпатський, неотінея обпалена та ін. 
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Серед тварин зустрічали сарн. Також в цьому масиві мешкає рись, ведмідь та вовк, інші мандрівники 
нас застерігали від зустрічі з ними. Водяться куниці та білки, багато видів кажанів, дятли та сови. 

Хребет за деякими винятками безводний зверху, сезонні річки та потічки пересихають після танення 
снігу, кілька джерел знаходяться на висоті прибл. 1600 м., інші – нижче висоти 1300. 

Клімат гірського масиву помірний. Середня температура на рік на г. La Om або Piscul Baciului 
становить 0-2ºC. Кількість опадів сягає 900 - 1000 мм у нижньому висотному поясі та до 1300 мм - вище 
1700-2000 м. 
 

Хребет Bucegi також являється природним парком.  Масив розташований у центральній Румунії і 
займає площу близько 300 кв. км. Оточений на північному сході містом Braşov, зі сходу містами Sinaia, 
Buşteni, Azuga. Із заходу – гірським масивом Leaota. Найвища вершина – гора Omu (2505 м.). 

Хребет складається зі сланців, вапняків та пісковиків. На рельєф хребта значно вплинули льодовики. 
Тоді утворились асиметричні долини Ialomitei, Sugarilor, Doamnei, дві паралельні долини Malaiesti та 
Tiganesti. З того часу лишились озера льодовикового походження. Завдяки вітровій ерозії на висоті близько 
2200 м. утворились цікаві скульптури та фігури. Найпопулярніша серед туристів – Сфінкс та Бебеле(“Babele” 
та “Ciupercile”). 

У долинах розташовано багато печер, наша група відвідала Pestera Ialomitei. 
Навколо масиву та в долинах протікає багато річок. Великий басейн має р. Ialomita та потік Izvorul 

Dorului. Влітку русла річок повище пересихають. 
Мандрівників та скелелазів хребет приваблює численними скельними виходами та безлісими 

куполоподібними вершинами. 
Рослинний та тваринний світ представлений досить широко. Інтенсивна вирубка в минулих 

століттях знищила древні ліси. Проте висотна зональність відроджується. До 1200 м ростуть букові ліси, 
вище, до 1750 м – хвойні, ще вище розташувалась альпійська рослинність, яку ще називають холодним 
степом, з луками, острівцями альпійської сосни, кущами ялівцю та карликовими чагарниками (чорниця). 
Серед квітів звертають увагу плющ білий, рододендрон, едельвейс. Бачили сарну. Мешкають ведмеді, 
вовки(Lupul), рисі, кажани. Круки та глухарі. Водяться тритони. 

Масив розташований у континентальній помірній кліматичній зоні.   
На горі Ому є метеостанція, що збирає дані з 1927 р. Максимальна зареєстрована температура 

повітря була 16 ° C, а мінімальна -32 ° C. Середньорічна температура становить -2,4 ° C. Кількість опадів 
сягає до 1100 мм на найбільших висотах і 900 мм - нижче, з  рясними снігопадами 5-6 місяців на рік. 

Хребти добре освоєні туристами, альпіністами, скалолазами, прихильниками лижного спорту з інших 
європейських країн. 

На всіх трьох хребтах розташовані кабани, збудовані рефуджії та діє місцева гірська рятувальна 
служба Сальвамонт (Salvamont). 

Кабани (міні-готелі, що знаходяться далеко від населених пунктів). Звідти можна вийти в населені 
пункти. Це найкоротший варіант аварійного спуску. Також, майже біля кожної кабани знаходяться 
представники служби Сальвамонт (Salvamont). 

Рефуджії або притулки для туристів слугують місцем відпочинку, укриттям в негоду. На шляху група 
зустрічала туристів, що переходили від рефуджій/ кабан і тільки там ночували. 
                Як видно з характеристики хребтів, на території кожного є національний чи природній парк або 
заповідна територія, тож перед поїздкою, варто ознайомитись з правилами перебування на цих територіях, 
місцями дозволеного кемпінгу. 
                Гірські масиви з населеними пунктами поєднують різні за значенням дороги та забезпечують 
ефективне сполучення. Особливої уваги заслуговує траса, яка працює всього 3-4 місяці на рік, з липня по 
листопад і зачаровує своєю складністю та красою. Transfăgărășan або трасса DN7C має протяжність 
близько 91 км. Поєднує історичний регіон Мунтенія з Трансільванією. Дорога піднімається до 2042 метрів, 
проходить через кілька тунелів. 
                В Румунії розвивають та дбають про культурні пам’ятки. Румуни мають самобутню кухню та 
музику. Для планування та поєднання походу з екскурсіями радимо ознайомитись із сайтом: 
http://obiectiveturistice.drumliber.ro/ 

http://obiectiveturistice.drumliber.ro/
http://obiectiveturistice.drumliber.ro/
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                Можливості району дуже різноманітні. Для планування подальших походів наявна велика кількість 
малоходжених перевалів від н/к до 2Б, скельних стін. Кількість перешкод та кілометраж дозволяє влітку 
організувати пішохідні походи 1-4 к. с. Гірські походи 1-2 к. с.. У міжсезоння та взимку на похід великий 
вплив здійснює погода. За нагоди групи влаштовують альпвиїзди. Влітку є можливість тренуватись у 
багатьох скелелазних районах. 

Важливим фактором у даному поході була погода. Впродовж одного дня могли спостерігати і 
сонячну погоду, і дощ, і мряку, і зливу. В дощ чи мряку скелі ставали дуже слизькими, була потреба 
навішувати перила чи здійснювати одночасну страховку. А в сонячний ясний день рух по аналогічному 
гребеню чи схилу з виходом скель міг бути значно простішим і здійснювався з індивідуальною 
самостраховкою.  
                Отже група географічно побувала в південній та центральній частині Карпат. В поході поєднали та 
пройшли по трьом хребтам, Făgăraş, Piatra Craiului та Bucegi. Піднялись на найвищу вершину кожного з 
хребтів. Похід по автономності було реалізовано завдяки приготуванню їжі на бензиновому пальнику 
впродовж всього маршруту та ретельному розрахунку кількості води, особливо на безводних зверху 
хребтах Piatra Craiului та Bucegi. Група від c. Torny Rosu до с Azuga не заходила в населені пункти. 
                Високогірна зона складається з доволі складного рельєфу, багато льодовикових цирків, V-подібних, 
вузьких та глибоких, П-подібних, пологих та асиметричних долин. Вздовж маркованих стежок в найбільш 
небезпечних місцях прикріплені віаферати, але вони були в дуже різному стані (2019 р.) Спортивну складову 
походу задовольнили велика кількість видатних вершин, серед них скелясті вершини, наявність вузьких 
гребенів, глибоких долин і цирків, численних осипних схилів.   
 

  

1.3. Докладна нитка маршруту (пройдений маршрут) 

 
з/с Sebes Olt - р. Sebesul - c. Torny Rosu - пагорб Sioru - пагорб Frasinul - луг (Lunca) Plesli - ліс до лугу 

(Poiana) La Comarnic - пер. Corbului - г. Chica Fedelesului - пер. La Apa Cumpanita - г. Moasa - сідловина Surului - 
пер. Budislavului - траверс г. Budislavu - пер. (Portita) Avrigului (2172, 1А) - оз. Avrig – сідл. (Curmatura) de Vest a 
Garbovei (2111 м., 1А) – сідл. (Curmatura) de East a Garbovei - г. Scara - пер. Scara - г. 2261 - г. Mazgavu 
(Musceaua Scarii) - г. Serbota (2331, 1Б) - котл. Pietroasa - котл Mioarelor  - пер. Cleopatra (2355, 1А) - г. Negoiu 
(2535, 1А)- під г. Dintre Strungi - обхід Strunga Dracului - котл. Berbecilor - перевал (Portita) Caltunului (2259, 1А) - 
оз. Călţun - г. Lăiţei (2350, 1А)  - пер. Lăiţei -  траверс г. Lăiţа - пер. Paltinu - на г. Paltinu - г. Lezerul Caprei - 
пер.Caprei(2314, 1А)  - оз. Capra – траверс над котл. Fundu Caprei - траверс г. Turnu Vartopel - траверс над 
котл. Căldarea de Vest - пер. Fereastra Zmeilor (2169, 1Б) - реф. Fereastra Zmeilor – траверс над котл. Căldarea 
de Vest – траверс г. Apraşu Mic - г. Păru de Fier - пер. Vărtopului - траверс г. Apraşu Mare (2468, 1A) - г. Mirsii 
(2470, 1А)– озеро, руїни реф. Podu Giurgiului - г. Tărăţa - пер. Podul Giurgiului  - траверс г. Giurgiului - пер. Ucea 
Mare - траверс г. Corabia - г. Ucea Mare - пер. Ucişoarei - пер. Orzănele - г. Viştea Mare(2527, 1А)  - г. Moldoveanu 
(рад. ) - пер. (Portiţa) Viştei - реф. Viştea Mare -  траверс г. Hărtopul Ursului - г. Galbenele - пер. Viştişoarei 
(Gălăşescului) - траверс г. Gălăşescu Mare - пер. Răcorele (Fereastra Răcorelelor) - г. Gălăşescu Mic – пер. 
Fereastra Mică a Sămbetei - траверс г. Slănina (Budru)  - траверс г. Colţu Bălăceni - траверс  г. (La) Cheia Bandei - 
траверс г. (lui) Mogoş -траверс г.Urlea - пер. (Portita) Lacului, траверс г. Lezerului - траверс г. La Fundu Băndei - 
траверс Șleaul Leaotei - траверс г. Leaotа(Zarna) - реф. Zăma - сідл. Zărnei - траверс г. Zărna - травер г. La 
Fundu Lăngii (Faţa Unsă) - траверс г. 2298 - траверс г. Ludişoru - реф. Curmătura Brătilei - г. Brătilă  - сідл. 
Vladului - траверс г. Pietrele Popii, траверс г. 2212 - траверс г. Bilea Mare, траверс г. Berevoescu (Berivoiul) Mare 
- пер. Luţelor - траверс г. Luţelе - траверс г. 2135 по трав'янистій стежці - реф. Comisu - траверс г. Lerescu - 
сідл. (Curmătura) Lerescului - брід ріки Lerescu - - р. Cenușa (Bărsa) - траверс г. Țagla (Țaglei) - р. Barsa lui Bucur- 
траверс г. Pleaşa (1470) - біля г. 1271 -  траверс г. Teleni - долина Urşilor - реф. Diana - г. Padina Popii (2018, 1А) - 
г. Ascuţit (2150, н/к) - реф. Ascuţit (Carol Lehman) - г. Țimbalul Mare - г. Între Țimbale -  пер. Călinețului - г. Zbirii - г. 
Căldării Ocolit - г. La Om(2238, 1А)  - г. Colţii Grindului - г. Umerilor - г. Lespezi - траверс г. Pietrei – траверс г. 
Funduri - поляна Sălătruc - г. Pietricica - г. Păltineţului - галявина Sub Pietricică - каньйон з р. Brătoaia - траверс 
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г. Căpăţâna - траверс г. 1799 - г. Sfântu llie (Săntilia Mare) (1888, н/к) - г. 1858, спуск, траверс г. Piscul Lacului - г. 
Vârful şecundar Bucşa (1752) - траверс г. Bucşa - пер. Strunguliţa (1988, н/к) - пер. Strungа - Cabana Padina - 
печера (Peştera) Ialomiţei - пер. Bătrâna - г. Bătrâna (2181, н/к) - г. Guţanu (2246, н/к) - пер. Doamnele - г. 
Doamnele (2404, н/к) - г. Gavanete - траверс г. Bucura Dumbravă - г. Omu (2505, н/к) - траверс г. 2378 - пер. 
Hornurilor - г. Scara (2422, 1А) - пер. Țigăneşti - оз. Țigăneşti - траверс плато (Padina) Crucii - кабана Mălăieşti - 
лугом (Poiana) Mălăieşti Izvor - кабана Diham - траверс г. Diham - пер. Baiului - підйом на г. Leuca Mică - г. 
Gresului (1432, н/к)- пер. Gresului - траверс г. Leuca Mare - с Azuga. 
 

 

1.4. Дані про досвід учасників 

 
Таблиця 1.2 - Учасники 

П.І.П. Рік 
народження 

Обов’язки в 
поході 

Туристський 
досвід 

Фото, контактна інформація 

  
  
  
Поворознюк 
Андрій 
Михайлович 

  
  
  
07.05.1992 
  

  
  
  
Керівник 
  

  
  
  
5ГУ Фани, 3ГУ 
Алтай, 
3ПК   Туреччина 

povoroznuka.m@gmail.com 

  
  
  
Котліна Анна 
Олександрівна 
  

  
  
  
10.02.1997 
  

  
  
  
Зав.харч., 
літописець  

  
  
  
3ПУ Туреччина 
  

ania.kotlina@gmail.com 
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Задворний 
Богдан 
Васильович 

  
  
  
10.10.1993 
  

  
  
  
Фотограф, 
фінансист, 
медик  
  

  
  
  
3ПУ Туреччина 
  

bohdanmyown@gmail.com 

Петрук Максим 
Олегович 

04.04.1990 Зав.спор., 
ремонтник 

2ПУ Карпати 

 

  
 

2. Організація туристського спортивного походу 

2.1. Загальна ідея походу 

    Запланували похід до Румунських Карпат в заключний день минулого походу в Туреччині, Зх. Тавр. 
Почали підготовку в вересні 2018 року. Одностайним бажанням учасників стала ідея поєднати похід по 
строгим Румунським хребтам із відвідуванням культурних пам’яток та заповідників країни. Тому під час 
розробки маршруту та логістики обговорювали багато варіантів. 

Гірські масиви зацікавили відносною новизною для груп туристів з України. Команда з особливою 
увагою вивчала дані про хребти Piatra Craiului та Bucegi.  

В результаті нитка маршруту вдало поєднала зручну логістику до місця старту та фінішу, плавну 
акліматизацію, мінімальну кількість населених пунктів на шляху, марковані маршрути  та різноманітний 
рельєф гірських хребтів. 

На етапі підготовки група активно здійснювала командні пробіжки, відпрацьовувала роботу з 
мотузкою та провела заняття з надання домедичної допомоги. Відбулись виїзди в Дениші, Букський 
каньйон, Скелі Довбуша для пропрацювання роботи в команді, тестування спорядження. 

2.2. Варіанти під’їзду та від’їзду. Обґрунтування вибору точок початку та кінця маршруту 

Ефективне транспортне сполучення та розвинена туристична інфраструктура дозволяють дістатись 
максимально близько до гір та організувати старт походу без прелюдій та втомливих логістичних пазлів. На 
перше місце при організації походу ставилась цікавість маршруту та відповідність складності перешкод до 
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досвіду групи. Таким чином визначено старт маршруту на Заході хр. Făgăraş. Кінцем маршруту було 
визначено Пн.-Сх. хребта Bucegi. В оптимальності вибору населеного пункту Azuga, як кінцевої точки походу 
не було сумнівів, адже промальована на карті стежка вела саме туди.  

Надалі потрібно було обрати транспорт до місця старту. Ми розглядали варіант літаку, ж/д та 
автотранспорт. Варіант з літаком було одразу відкинуто, адже квиток в 1 сторону коштував 150$ і більше. 
Далі ми розглядали залізничний транспорт. В першу чергу зацікавив поїзд 117П, який рухався з Києва до 
Бухареста через Чернівці. Купити білет на такий поїзд можна лише в ж/д касах на вокзалі. Дізнавшись ціну 
на квиток(100$ в одну сторону), ми вирішили розглянути автотранспорт. Логічним та популярним є варіант 
трансферу з пересадкою в Сучаві. Наприклад: Київ - Сучава(22$), Сучава - Брашов(18$). Ми ж обрали 
основним транспортом для розв'язання логістичного питання авто типу кросовер, на газовому паливі - це 
дозволило всією групою дістатись з комфортом до Брашова, а також витратити мінімальні кошти на таку 
подорож(18$ за дорогу в 1 бік). Що ж до старту - тут виникали сумніви, адже неподалік є траса E81, а 
враховуючи наявність свого автотранспорту ми розглядали варіант дістатись максимально близько до 
місця старту та залишити авто. Згодом цей варіант був відкинутий маючи на увазі доволі високі ризики 
залишитись без авто на кінець походу: статистика автокрадіжок близька до українських реалій. Доволі 
бюджетний критий паркінг "Parking Military Hospital Regina Maria" був знайдений в м. Брашов – це дозволило 
залишити авто на 17 діб не турбуючись про наслідки та коштувало нам це 110$. Там ми залишили авто. 

Підсумовуючи ми розглянули такі варіанти з точки зору часу та фінансових витрат: 
- літак: 150$ і більше, 8 годин(з урахуванням посадки і т.д.); 
- автобусами: 80$, 22 години; 
- своїм авто на газу: 65$ 22 години з урахуванням перепочинку водія. 

Найцікавіший, комфортний варіант виявився ще й найбільш економічним. 
Оптимальним для під'їзду до місця старту з точки зору витрат, швидкості, комфорту був залізничний 

транспорт. Треба відмітити, що залізничне сполучення в Румунії добре розвинене. Легко спланувати ж/д 
подорож нам допоміг сайт: https://bilete.cfrcalatori.ro. Нашим варіантами трансферу до місця старту були 
села Turnu Roşu, Sebeşu de Jos та Sebeşu de Sus. Близькі ж/д зупинки: Turnu Roşu, Podu Olt. Було вирішено 
стартувати зі станції Podu Olt, адже сполучення Brasov - Podu Olt було прямим, коштувало невеликих грошей, 
та збігалося з нашими планами щодо дозакупівлі продуктів у місцевому Ашані (гіпермаркет), придбанням 
ж/д квитків, заїздом до паркінгу та перепакуванням. Через планування за допомогою Google maps ми не 
знали, що перед Podu Olt є ще станція Sebes Olt - та вийшли станцією раніше, що абсолютно не зруйнувало 
старт походу, а навіть дещо додало ефекту романтизму подорожі внаслідок похибки. 

Отже, до точки старту група добиралась наступним чином: 
- на машині за маршрутом: Київ - (Чернівці - Siret) - Braşov;  
- на місцевій електричці: Braşov - з/с Sebes Olt. 

Після походу: 
- на місцевій електричці: з/с Azuga - Braşov;  
- на машині за маршрутом: Braşov - (Siret - Чернівці) - Київ.  
 

2.3. Аварійні виходи з маршруту та його запасні варіанти 

 
Заявлена нитка маршруту: 

 
c. Турну Рошу - пер. Чіка Феделешулуй - г.Тетару - пер.Ла Апа Курманита - г.Моаса - пер.Суру - 

траверс г.Суру - траверс г.Сурулуй - перевал Росиилор - траверс г.Будиславу - перевал Авригулуй (1А) - 
оз.Авриг - траверс г.Гарбова - пер. Гарбовеле Східний (1А) - г.Скара - пер.Скара - г.Мусчеа Скарии  - 
г.Щербота - с.Парумбаку де Сус - с.Парумбаку де Жос - с.Серата - ур.Ла Стежари  - оз.Биля - пер.Капра (1А) - 
траверс г.Турну Вартопел - пер. Арпасулуй - траверс г.Арпашу Маре - траверс г.Подрагу - пер.Подрагулуй - 
траверс г.Тараца - пер. Са - траверс г.Учя Маре - г.Виштя Маре(1А) - г.Молдовяну - пер.Портица Виштей - 
траверс г.Хартопу Урсулуй - пер.Гелбенеле - траверс г.Галбенеле - пер.Гелешескулуй - траверс г.Гелешеску 

https://bilete.cfrcalatori.ro/
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Маре - траверс г.Гелешеску Мик - пер.Мика Самбетей - пер. Маре Самбетей  - траверс г.Колцул Белецерии - 
траверс г.Ла Чейя Бендей - траверс г.Луи Могос - пер.Могошулуй - траверс г.Урля - траверс г.Лезерулуй - 
траверс г.Ла Фунду Бендей - траверс г.Леаота - оз. Жирна - пер.Жирна - траверс г.Жирна- траверс г.Ла Фунду 
Ланга - пер.Радулуй - траверс г.Лудишору - пер.Бретилей - пер.Владулуй - траверс г.Луцеле - траверс 
в.Комису – в.Тагла - р. Барса Луи Бусур – р.Валеа Урсилур – г.Турнул – г.Тимбалуи Маре – г.Ля Ом – 
г.Пьотрей – р.Братоаей – г.Сфантул Илие – г.Бучша – вдсп.Даамнее – г.Гутани – г.Букура – г.Ому – г.Скара 
– г.Леуса Мика – с.Азуга 
 

Запасні варіанти:  
 

 Початок походу із залізничної станції Podu Olt ніж із с. Turnu Rosu. (простіша логістика); 
 Обхід скельної ділянки г. Negoiu стежкою північніше через котл. (Сăldarea) Ciobanului. 
 р. V.Lerescu, р. Cenusa, р. Barsa lui Bucur - р. V.Lerescu, р. Barsa Grosetului  (непроходження Пн. гаку в 

маршруті); 
 Refugii Diana, г.Turnu - refugii Diana, г.Padina Popii (непроходження Пн. гаку в маршруті)  - 

скористались. 
 Проходження по хребту Piatra Craiului від г.Turnu до г.Pietricica згідно запланованого маршруту;  
 Рух в обхід хр.Piatra Craiului з Пн.-Сх. сторони, а саме від Refugii Diana через р.Crapaturii, Cabana 

Curnatura, Poiana Martoiu, р.Viadusca, пер.Funduri; 
 Обхід ділянки маршруту пер. Bătrâna - г. Bătrâna - г. Guţanu - пер. Doamnele - г. Doamnele - г. Gavanete зі 

сходу через котл. (Сăldarea) Obârșiei з траверсом із західної сторони г. Obârșiei і підйомом на г. 
Bucura Dumbravă 

 
Аварійні виходи з маршруту: 

 
 В разі надзвичайної ситуації на відрізку маршруту с. Turnu Rosu - в. Budislavu  група спускається до 

кабани Suru. 
 В разі надзвичайної ситуації на відрізку маршруту в. Budislavu - в. Negoiu група спускається до 

кабани Barcaciu. 
 В разі надзвичайної ситуації на відрізку маршруту в. Negoiu - в. Capra  група спускається до кабани 

Capra. 
 В разі надзвичайної ситуації на відрізку маршруту в. Capra - в.Moldoveanu  група спускається до 

кабани Turnuri. 
 В разі надзвичайної ситуації на відрізку маршруту в.Moldoveanu - в. La Fundu Bandei  група 

спускається до кабани Valea Sambetei. 
 В разі надзвичайної ситуації на відрізку маршруту в. La Fundu Bandei - в. Comisu  група спускається 

до кабани Valea Radului. 
 В разі надзвичайної ситуації на відрізку маршруту в. Comisu - реф. Diana   група спускається до 

кабани Plaiul Foli. 
 В разі надзвичайної ситуації на відрізку маршруту реф. Diana  - в. Ascutit  група спускається до 

кабани Curmatura. 
 В разі надзвичайної ситуації на відрізку маршруту в. Ascutit - пер. Funduri  група спускається до 

кабани Garofita Pietril Craiulul. 
 В разі надзвичайної ситуації на відрізку маршруту пер. Funduri - в. Santila Mare група спускається до 

місцевих доріг. 
 В разі надзвичайної ситуації на відрізку маршруту в. Santila Mare - в. Batrana група спускається до 

кабани Padina. 
 В разі надзвичайної ситуації на відрізку маршруту в. Batrana- в. Scara  група рухається до кабани 

Omu. 
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 В разі надзвичайної ситуації на відрізку маршруту в. Scara - пер. Baiului  група спускається до кабани 
Malaiesti чи кабани Diham. 

 В разі надзвичайної ситуації на відрізку маршруту пер. Baiului - с. Azuga  група спускається до с. 
Azuga. 

 

2.4. Зміни маршруту та їх причини 

 
 Початок  із залізничної станції Sebes Olt, а не Podu Olt (помилково вийшли станцією раніше, в поїзді 

відсутнє звукове сповіщення щодо станцій прибуття);  
 Обхід пер. Сursura Saсаtii- дюльфер 1 зайняв більше часу ніж припускали, тому вирішили спуститись 

на ночівлю та до джерела води в долину. Більш оптимальним иа обраним варіантом подальшого 
руху, враховуючи наявне спорядження, був подальший спуск в котловину Mioarelor і підйом до пер. 
Cleopatra; 

 Ділянка перед хр.Piatra Craiului - ми не робили додаткового гаку північніше зі спуском та підйомом. З 
розрахунку на ранній підйом та проходження хр.Piatra Craiului за 1 ходовий день, без додаткового 
спуску з лінії хребта ми зупинились на ночівлю в Refugiu Diana після важкого затяжного пологого 
підйому з запасами води в баулах(14л на групу з 4-ох осіб). 

2.5. Інформація про проходження маршруту кожним учасником 

Учасниками маршрут пройдено в повному обсязі. 
 

3.  Графік руху та технічний опис проходження маршруту 

 

3.1. Графік руху 

 
Таблиця 3.1 -  Графік руху 

 

День 
шлях
у, 
дата 
+ 

Перехі
д, 
поточн
ий час 

Ділянка 
шляху 

Відста
нь 
(км) 

Ходов
ий час 
(год: 
хв: 
сек) 

Середн
я 
швидкі
сть 
(км/год
) 

Висотн
ий 
коридо
р (м) 

Переп
ад 
висот 
(м) 

Характер 
шляху, 
перешкод, їх 
категорійність, 
небезпечні 
ділянки 

Погодні 
умови Примітки 

 

1. 
10.08.
19 

1. 
19.00-
19.16 

з/с Sebes Olt 
- р. Sebesul 0,66* 

00:16:
00 2,5 

368-
371 

+6,5 
-3,46 

грунтова 
дорога, 
асфальтована 
дорога, брід 
ріки 

сонячно, 
безхмарно 

Висоти 
взято 
згідно з 
треком на 
навігаторі 
Google 
Earth; 
* - вказано 
реальну 
відстань, 
без 
коефіцієнта 

2. 
19:22-
20:05 

p. Sebesul - 
початок c. 
Torny Rosu 3,57 

00:43:
00 4,9 

371-
378 

+36,3 
-29 

підйом по 
асфальтованій 
дорозі 

сонячно, 
безхмарно 
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3. 
20:12-
20:50 

початок c. 
Torny Rosu - 
над c. Torny 
Rosu 1,69 

00:38:
00 2,7 

378-
437 

+62,7 
-3,37 

рух через село, 
підйом по 
маркованим 
вуличкам, вихід 
із села Torny 
Rosu на 
грунтову 
стежку 

сонячно, 
безхмарно
, сутінки 

о 20:30 
підійшли до 
смачного 
джерела 
води 
(колонка), 
початок 
маркованог
о 
туристично
го 
маршруту 

 
ВСЬОГО: 5,9 

01:37:
00 3,6 

368-
437 

+105,5 
-35,83 

 

2. 
11.08. 
2019 

1. 
9.30-
10.02 

МН - пагорб 
Sioru 0,62 

00:32:
00 1,16 

437-
538 

+109 
-8 

підйом по 
грунтовій 
стежці, 
грунтовій 
дорозі, траверс 
та підйом 
трав'янистим 
схилом 

сонячно, 
безхмарно 

пройшли 
повз 
потенційне 
місце 
ночівлі, 
далі ПМН 1, 
без 
джерела 
води 

2. 
10.30-
11.12 

пагорб Sioru 
- перед 
пагорбом 
Frasinul 1,53 

00:42:
00 2,19 

538-
703 

+208 
-43 

підйом 
трав'янистим 
схилом, рух 
кам'янистою 
стежкою, 2 
ділянки шляху 
рух по 
каньйону, 
маркована 
кам'яниста 
стежка через 
ліс, рух через 
високу 
папороть 

сонячно, 
безхмарно їли ожину 

3. 
11.30-
12.09 

перед 
пагорбом 
Frasinul - ліс 
на пагорбі 
Frasinul 1,69 

00:39:
00 2,60 

703-
787 

+142 
-58 

маркована 
грунтово-
кам'яна стежка 
через ліс 

сонячно, 
безхмарно 

температур
а бл. +22 

4. 
12.34-
12.55 

ліс на 
пагорбі 
Frasinul 0,68 

00:21:
00 1,94 

787-
893 

+122 
-16 

маркована 
грунтово-
кам'яна стежка 
через мішаний 
ліс 

сонячно, 
безхмарно Обідаємо 
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5. 
16.36-
17.10 

ліс на 
пагорбі 
Frasinul - луг 
(Lunca) Plesli 1,29 

00:34:
00 2,28 

893-
1065 

+187 
-15 

маркована 
грунтово-
кам'яна стежка 
через мішаний 
ліс, безліса 
ділянка (луг) 

сонячно, 
безхмарно 

ПМН 2, 
хороший 
краєвид 

6. 
17.20-
17.50 

луг (Lunca) 
Plesli - ліс до 
лугу (Poiana) 
La Comarnic 1 

00:30:
00 1,62 

1065-
1176 

+131 
-20 

підйом по 
грунтово-
кам'янистій 
лісовій 
маркованій 
стежці 

сонячно, 
безхмарно 

 

7. 
18.10-
18.35 

ліс до лугу 
(Poiana) La 
Comarnic - за 
лугом 
(Poiana) La 
Comarnic 1,15 

00:25:
00 2,76 

1176-
1319 

+164 
-21 

підйом по 
грунтово-
кам'янистій 
лісовій 
маркованій 
стежці 

сонячно, 
безхмарно 

 

8. 
19.00-
20.10 

за лугом 
(Poiana) La 
Comarnic - 
перед пер. 
Corbului 0,74 

01:10:
00 0,63 

1319-
1503 

+186 
-1,65 

підйом по 
грунтово-
кам'янистій 
лісовій 
маркованій 
стежці, рух 
через чорничну 
поляну, вихід із 
зони лісу, рух 
по лугу, що 
поріс ялівцем 

сонячно, 
вітряно, 
безхмарно 

їли 
чорницю 

9. 
20.30-
21.05 

перед пер. 
Corbului - 
перед г. 
Chica 
Fedelesului 1,7 

00:35:
00 2,91 

1503-
1715 

+214 
-2 

підйом по 
маркованій 
стежці лугом 

сутінки, 
вітряно, 
безхмарно 

трохи 
вперед по 
марковано
му шляху є 
джерело 

 
ВСЬОГО: 10,4 

05:28:
00 1,90 

437-
1715 

+1463 
-184,6 

 

3. 
12.08. 
2019 

1. 
8.45-
9.35 

МН - 
сідловина за 
г. Chica 
Fedelesului 1,02 

00:50:
00 1,22 

1715-
1774 

+76,5 
-17,5 

підйом по 
маркованій 
стежці по 
хребту, траверс 
г. Chica 
Fedelesului, г. 
1805, спуск до 
сідловини 

сонячно, 
вітряно, 
безхмарно 

пройшли 2 
джерела, 
бачили 
коней та 
отару 
овець 

2. 
10.00-
10.30 

сідловина за 
г. Chica 
Fedelesului - 
пер. La Apa 1,48 

00:30:
00 2,96 

1774-
1793 

+104 
-83 

підйом на 
в.1823, в.Tataru, 
спуск по 
маркованій 

сонячно, 
вітряно, 
безхмарно 
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Cumpanita стежці 

3. 
12.10-
12.55 

пер. La Apa 
Cumpanita - 
перед в. 
Moasa 1,2 

00:45:
00 1,60 

1793-
1933 

+148 
-8 

підйом по 
маркованій 
кам'янистій 
стежці по 
хребту, траверс 
трав'янистого 
пагорба, підйом 
на г. Moasa 

сонячно, 
вітряно, 
безхмарно обід 

4. 
13.45-
14.25 

перед в. 
Moasa - 
сідловина 
Surului 2,01 

00:40:
00 3,02 

1933-
2114 

+225 
-44 

підйом на г. 
Moasa по 
грунтово-
кам'янистій 
стежці, місцями 
осипний схил, 
спуск та 
траверс 
пагорба по 
кам'янистій 
стежці 

сонячно, 
вітряно, 
безхмарно 

 

5. 
15.00-
15.35 

сідловина 
Surului - пер. 
Budislavului 1,97 

00:35:
00 3,38 

2114-
2174 

+130 
-70 

траверс г. Suru, 
г. Capu Surului 
по кам'янисто- 
грунтовій 
стежці 

сонячно, 
вітряно, 
безхмарно 

пройшли 3 
джерела і 
одне дуже 
слабке 

6. 
15.55-
16.15 

пер. 
Budislavului - 
траверс г. 
Budislavu 0,55 

00:20:
00 1,65 

2174-
2325  +151 

траверс по 
кам'янисто- 
грунтовій 
стежці 

сонячно, 
вітряно, 
безхмарно 

 

7. 
16.27-
16.38 

траверс г. 
Budislavu - 
пер. (Portita) 
Avrigului 0,953 

00:11:
00 5,20 

2325-
2171 

+5 
-159 

траверс по 
кам'янисто- 
грунтовій 
стежці г. 
Budislavu, г. 
Vartopu Rosu, 
спуск до пер. 
(Portita) 
Avrigului 

сонячно, 
вітряно, 
безхмарно 

 

8. 
16:45-
17:30 

пер. (Portita) 
Avrigului - оз. 
Avrig 1,52 

00:45:
00 2,03 

2171-
2017 

+39 
-193 

спуск 
кам'янисто- 
грунтовою 
осипною 
стежкою, 
перехід по 
грунтовій 
стежці на інший 

сонячно, 
вітряно, 
безхмарно 

пройшли 
повз 
джерело 
біля 
початку 
спуску 
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бік озера 

 
ВСЬОГО: 10,7 

04:36:
00 2,33 

1715-
2017 

+878,5 
-574,5 

 

4. 
13.08. 
2019 

1. 
8.47-
9.53 

оз. Avrig - 
після 
сідловини 
(Curmatura) 
de Vest a 
Garbovei 1,21 

01:06:
00 1,10 

2017-
2115 

+158 
-59,7 

Підйом по 
маркованій 
стежці, рух по 
скельно-
осипній стежці 
з підлазами. 
Піднялись на 
сідловину 
(Curmatura) de 
Vest a Garbovei, 
траверс г. 
Garbovа та 
гребеня. 

сонячно, 
вітряно, 
безхмарно 

місцями 
обірвані 
віаферати 

2. 
10.15-
10.57 

після 
сідловини 
(Curmatura) 
de Vest a 
Garbovei - 
перед г. 
Scara 1,02 

00:42:
00 1,46 

2115-
2267 

+182 
-29,8 

Траверс г. 
Garbovа та 
гребеня. 
Пройшли через 
сідловину 
(Curmatura) de 
East a Garbovei, 
місцями 
підлази. Підйом 
на г. Scara по 
маркованій 
кам'янисто-
грунтовій 
стежці, по 
трав'яному 
схилу 

сонячно, 
вітряно, 
безхмарно 

 

3. 
11.45-
12.10 

перед г. 
Scara - на 
пер. Scara 1 

00:25:
00 2,40 

2267-
2135 

+17 
-149 

Підйом на г. 
Scara по 
маркованій 
кам'янисто-
грунтовій 
стежці. Спуск 
по маркованій 
кам'янисто-
грунтовій 
стежці, 
пройшли повз г. 
Puha, на пер. 
Scara 

сонячно, 
вітряно, 
безхмарно 

обід біля 
рефуджії, 
ПМН 



17 

 

4. 
14.35-
15.25 

на пер. Scara 
- г. Mazgavu 
(Musceaua 
Scarii) 1,09 

00:50:
00 1,31 

2135-
2234 

+131 
-31,8 

Підйом з пер. 
Scara до г. 2261 
по маркованій 
кам'янисто-
грунтовій 
стежці. Спуск 
та перехід 
кам'янистою 
стежкою по 
скельний 
виходам до г. 
Mazgavu 
(Musceaua 
Scarii) 

сонячно, 
вітряно, 
безхмарно 

 

5. 
16.50-
17.33 

г. Mazgavu 
(Musceaua 
Scarii) - 
перед г. 
Serbota 1,38 

00:43:
00 1,93 

2234-
2266 

+160 
-128 

Спуск з г. 
Mazgavu 
(Musceaua 
Scarii) по 
маркованій 
скельно-
осипній стежці, 
по трав'яному 
схилу. Перехід 
через пер. 
Serbota і підйом 
на г. Serbota по 
трав'янисто-
кам'яній стежці. 

сонячно, 
вітряно, 
безхмарно 

ПМН на 
пер. Serbota 
справа від 
стежки, 
джерело в 
котловині 
Mieilor на 
100 м 
нижче 

6. 
17.48-
18.20 

перед г. 
Serbota - за 
г. Serbota 0,268 

00:32:
00 0,50 

2266-
2200 

+15,6 
-81,3 

Підйом на г. 
Serbota по 
трав'янисто-
кам'яній стежці, 
спуск по 
гребеню, спуск 
у зв'язках. 

сонячно, 
вітряно, 
безхмарно 

місцями 
обірваний 
віаферат. 
Рух у 
зв'язках 

7. 
18.35-
20.30 

за г. Serbota 
- котл. 
Pietroasa 0,413 

01:55:
00 0,22 

2200-
2058 

+8,7 
-151 

Спуск з г. 
Serbota в котл. 
Pietroasa. 
Дюльфер 1 
довжиною 45 м, 
перехід по 
гребеню і 
дюльфер 2 
довжиною 35 м. 
до стежки із 
жовтим 
маркером. 
Спуск по 
скельній 

сутінки, 
вітряно, 
безхмарно 

місцями 
обірваний 
віаферат. 
Дюльфер 
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стежці, 
середньоблочн
ому осипному 
схилу. 

 
ВСЬОГО: 6,4 

06:13:
00 1,03 

2017-
2058 

+672,3 
-630,6 

 

5. 
14.08. 
2019 

1. 
10.30-
10.45 

котл. 
Pietroasa - 
перед дж. 
Negoiului 0,416 

00:15:
00 1,66 

2058-
1988 

+0,34 
-71 

Cпуск по 
древному 
моренному 
валу по 
маркоманій 
стежці, 
крупноблочном
у конгломерату, 
перехід через 
притоку річки 
Negoiului 

сонячно, 
невеликі 
хмарки 

бачили 
отару 
овець 

2. 
11.00-
11.15 

перед дж. 
Negoiului - 
після 
з'єднання 
туристичних 
стежок 0,327 

00:15:
00 1,31 

1988-
2061 

+74,7 
-1,7 

Перехід через 
джерело 
Negoiului, 
підйом по 
маркованій 
стежці по 
крупноблочном
у та 
середньоблочн
ому 
конгломерату, 
трав'яному 
схилу 

сонячно, 
невеликі 
хмарки 

побачили 
табун коней 

3. 
11.25-
11.45 

після 
з'єднання 
туристичних 
стежок - 
котл 
Mioarelor 0,158 

00:20:
00 0,47 

2061-
2122 

+69 
-7,5 

Підйом по 
середньоблочн
ому 
конгломерату, 
трав'яному 
схилу, ділянки 
маршруту з 
підлазами 

сонячно, 
невеликі 
хмарки 

багато 
квітів 
схожих на 
ромашки і 
звіробій, 
справа від 
підйому 
водоспад 

4. 
11.50-
12.08 

котл. 
Mioarelor - 
до пер. 
Cleopatra 0,245 

00:18:
00 0,82 

2122-
2199 

+79 
-1,45 

Підйом по 
дрібному 
осипному схилу 

сонячно, 
невеликі 
хмарки 
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5. 
12.35-
13.05 

до пер. 
Cleopatra - 
пер. 
Cleopatra 0,486 

00:30:
00 0,97 

2199-
2337 

+142 
-4 

Підйом 
дрібному 
осипному 
схилу, ділянки з 
підлазами, 
трав'яний схил 

насувают
ься хмари 

 

6. 
13.37-
14.25 

пер. 
Cleopatra - 
до г. Negoiu 0,387 

00:48:
00 0,48 

2337-
2446 

+110 
-0,95 

Траверс та 
підйом по 
кам'янистій 
маркованій 
стежці з 
підлазами хмарно 

 

7. 
14.50-
15.20 

до г. Negoiu - 
г. Negoiu 0,217 

00:30:
00 0,43 

2446-
2495 +49 

Траверс та 
підйом по 
кам'янистій 
маркованій 
стежці з 
підлазами хмарно 

На шляху є 
дуже 
слабке 
джерело 

8. 
15.40-
16.00 

г. Negoiu - 
під г. Dintre 
Strungi 0,759 

00:20:
00 2,28 

2495-
2331 

+27,8 
-192 

Спуск з гори і 
обхід Strunga 
Dracului по 
кам'янисто-
осипній стежці мряка 

багато 
квітів 
дзвоників 
вздовж 
шляху 

9. 
16.05-
16.41 

під г. Dintre 
Strungi - оз. 
Călţun 1,37 

00:36:
00 2,28 

2331-
2153 

+51,7 
-230 

Обхід Strunga 
Dracului і 
підйом із котл. 
Berbecilor на 
перевал 
(Portita) 
Caltunului, спуск 
з перевалу, рух 
по кам'янисто-
осипній стежці, 
по 
середньоблочн
ому і 
крупноблочном
у конгломерату мряка 

 

 
ВСЬОГО: 4,37 

03:52:
00 1,13 

2058-
2153 

+605,5 
-507,6 
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6. 
15.08. 
2019 

1. 
8.20-
9.00 

оз. Călţun - 
перед г. 
Lăiţei 1,44 

00:40:
00 2,16 

2153-
2305 

+208 
-56 

Пройшли повз 
нову реф. 
Călţun, підйом 
по 
крупноблочном
у і 
середньоблочн
ому 
конгломерату, 
що складав 
марковану 
стежку, траверс 
гребеня. 
Підйом на г. 
Lăiţei по 
кам'янистій 
маркованій 
стежці з 
підлазами, з 
осипними 
ділянками 

мряка, 
вітряно 

 

2. 
9.10-
10.00 

перед г. 
Lăiţei - на 
пер. Lăiţei 0,463 

00:50:
00 0,56 

2305-
2247 

+47 
-105 

Підйом на г. 
Lăiţei по 
кам'янистій 
маркованій 
стежці з 
підлазами, з 
осипними 
ділянками. 
Спуск з г. Lăiţei 
по кам'янистій 
маркованій 
стежці з 
підлазами. 
Траверс 
гребеня з 
притисками 

мряка, 
вітряно 

 

3. 
10.15-
11.00 

на пер. Lăiţei 
- за г. Lăiţа 1,6 

00:45:
00 2,13 

2247-
2265 

+130 
-112 

Траверс 
гребеня з 
підлазами, з 
притисками, 
траверс г. Lăiţа, 
спуск на 
безіменний 
перевал 

мряка, 
вітряно 

Обід біля 
джерела, 
ПМН 
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4. 
12.25-
13.33 

за г. Lăiţа - 
за тунелем 
Capra 1,6 

01:08:
00 1,41 

2265-
2269 

+138 
-134 

Невеликий 
підйом та спуск 
на гребiнь по 
кам'янистій 
маркованій 
стежці до пер. 
Paltinu. Підйом 
на г. Paltinu та 
спуск по 
маркованій 
кам'янисто-
грунтовій 
стежці. Траверс 
гребеня над 
Трансфагарашс
ьким шосе i 
тунелем Capra, 
мiсцями 
пiдлази по 
скельним 
дiлянкам 

мряка, 
вітряно 

 

5. 
13.43-
14.27 

за тунелем 
Capra - бiля 
оз. Capra 1,02 

00:44:
00 1,39 

2269-
2250 

+116 
-135 

підйом на г. 
Lezerul Caprei 
по кам'янистій 
маркованій 
стежці. Спуск 
до пер.Caprei мряка 

пройшли 
повз 
джерело 

6. 
14.40-
15.17 

бiля оз. 
Capra - над 
котл. Fundu 
Caprei 1,6 

00:37:
00 2,59 

2250-
2112 

+91,6 
-230 

Рух над оз. 
Capra по 
маркованій 
кам'янистій 
стежці до 
розвилки з пам' 
ятником 
альпіністам, 
стежкою 
ліворуч підйом 
на безіменний 
пер. перехід у 
котл. Fundu 
Caprei, спуск, 
мiсцями рух з 
притиском та 
траверс г. Turnu 
Vartopel мряка 

пройшли 
повз 
джерело 

7. 
15.30-
16.09 

над котл. 
Fundu Caprei 
- над котл. 
Căldarea de 1,17 

00:39:
00 1,80 

2112-
2133 

+159 
-138 

Траверс г. 
Turnu Vartopel 
по маркованій 
кам'янистій 

поперемін
на мряка 
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Vest стежці. Підйом 
на гребінь, рух 
по гребеню 

8. 
16.19-
19.30 

над котл. 
Căldarea de 
Vest - реф. 
Fereastra 
Zmeilor 0,82 

03:11:
00 0,26 

2133-
2041 

+27 
-119 

Підйом з 
пiдлазами й 
дюльфер (35 м), 
спуск у котл. 
Căldarea de Vest 
до реф. 
Fereastra 
Zmeilor по 
мокрому 
кам'яному 
схилу, який 
порic травою 

почалась 
злива 

Дюльфер, 
через 
сильну 
зливу 

 
ВСЬОГО: 9,71 

08:34:
00 1,13 

2153-
2041 

+825 
-937,4 

 

7. 
16.08. 
2019 

 днювання в 
реф. 
Fereastra 
Zmeilor 

0 0 0,0 0   злива, 
хмарно, 
хмарно з 
проясненн
ям 

днювання 

 
ВСЬОГО: 0 

00:00:
00 0,0 2041 

  

8. 
17.08. 
2019 

1. 
8.50-
9.20 

реф. 
Fereastra 
Zmeilor - над 
котл. 
Căldarea de 
Vest 0,701 

00:30:
00 1,40 

2041-
2143 

+111 
-9,5 

Підйом по 
мокрому 
кам'яному 
схилу, який 
порic травою, 
трав'яному 
схилу на 
гребінь по 
стежці 

хмарно з 
проясненн
ям 

 

2. 
9.30-
10.25 

над котл. 
Căldarea de 
Vest - пер. 
Vărtopului 2,29 

00:55:
00 2,5 

2143-
2331 

+333 
-145 

Траверс 
гребеня з 
підлазами, 
траверс г. 
Apraşu Mic, 
підйом на г. 
Păru de Fier та 
спуск на пер. 
Vărtopului 

хмарно з 
проясненн
ям 

 

3. 
10.35-
11.05 

пер. 
Vărtopului - 
біля озера і 
руїн реф. 
Podu 
Giurgiului 1,06 

00:30:
00 2,12 

2331-
2261 

+132 
-202 

Траверс г. 
Apraşu Mare, 
підйом на г. 
Mirsii по 
гребеню, спуск 
до руїн реф. 

хмарно з 
проясненн
ям 
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Podu Giurgiului 
по кам'янистій 
стежці, з 
осипними 
ділянками 

4. 
11.13-
11.58 

біля озера і 
руїн реф. 
Podu 
Giurgiului - 
перед г. 
Tărăţa 1,15 

00:45:
00 1,53 

2261-
2283 

+101 
-79 

Від озера і руїн 
реф. Podu 
Giurgiului 
траверсували г. 
Podragu по 
кам'янистій 
стежці до пер. 
Podragului, від 
пер. почали 
підйом на г. 
Tărăţa 

хмарно з 
проясненн
ям 

 

5. 
13.08-
13.25 

перед г. 
Tărăţa - пер. 
Ucea Mare 1,28 

00:17:
00 4,52 

2283-
2199 

+105 
-189 

підйом на г. 
Tărăţa по 
кам'янистій 
стежці, спуск 
до пер. Podul 
Giurgiului, 
траверс 
гребеня та г. 
Giurgiului до 
пер. Ucea Mare 

хмарно з 
проясненн
ям 

обід, нижче 
знаходитьс
я джерело 
Orzăneaua 
Mică 

6. 
14.55-
15.58 

пер. Ucea 
Mare - перед 
г. Viştea 
Mare 1,8 

01:03:
00 1,71 

2199-
2255 

+183 
-127 

Траверс г. 
Corabia, 
гребеня, г. Ucea 
Mare, перехід 
через пер. 
Ucişoarei, 
гребінь, пер. 
Orzănele по 
кам'янистій 
стежці 

хмарно, 
мряка, 
вітер 

 

7. 
16.28-
17.50 

перед г. 
Viştea Mare - 
за г. Viştea 
Mare 2,7 

01:22:
00 1,98 

2255-
2291 

+330 
-294 

Підйом на г. 
Viştea Mare по 
кам'янистій 
стежці, 
радіально 
піднялись по 
скельній стежці 
з ділянками 
підлазів до г. 
Moldoveanu, 
спуск з г. Viştea 
Mare по 
скельно-

хмарно, 
мряка, 
вітер 
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грунтовій 
стежці до пер. 
(Portiţa) Viştei 

8. 
18.03-
18.38 

за г. Viştea 
Mare - пер. 
Viştişoarei 
(Gălăşescului
) 2,05 

00:35:
00 3,51 

2291-
2251 

+173 
-213 

спуск по 
скельно-
грунтовій 
стежці до реф. 
Viştea Mare, 
підйом і 
траверс г. 
Hărtopul Ursului, 
г. Galbenele, 
спуск до пер. 
Viştişoarei 
(Gălăşescului) мряка, 

ПМН біля 
оз. Rea та 
реф. г. 
Viştea Mare, 
джерела з 
водою 
нижче в 
долині 

9. 
18.44-
19.02 

пер. 
Viştişoarei 
(Gălăşescului
) - перед пер. 
Răcorele 0,544 

00:18:
00 1,81 

2251-
2360 

+115 
-6 

Підйом і 
траверс г. 
Gălăşescu Mare 
по кам'янисто-
грунтовій 
стежці 

мряка, 
вітер 

ПМН біля 
озера 

10. 
19.10-
19.27 

перед пер. 
Răcorele 
(Fereastra 
Răcorelelor) - 
перед г. 
Gălăşescu 
Mic 0,594 

00:17:
00 2,10 

2360-
2286 

+40 
-114 

траверс г. 
Gălăşescu Mare 
по кам'янисто-
грунтовій 
стежці до пер. 
Răcorele 

мряка, 
вітер 

 

11. 
19.35-
19.49 

перед г. 
Gălăşescu 
Mic - перед 
Fereastra 
Mică a 
Sămbetei 0,765 

00:14:
00 3,28 

2286-
2370 

+107 
-23 

траверс г. 
Gălăşescu Mic 
по кам'янисто-
грунтовій 
стежці 

мряка, 
вітер 

 

12. 
19.54-
20.34 

перед 
Fereastra 
Mică a 
Sămbetei- 
біля реф. 
Fereastra 
Mică/ 
Sămbeta 0,528 

00:40:
00 0,79 

2370-
2198 -172 

траверс г. 
Gălăşescu Mic 
по кам'янисто-
грунтовій 
стежці та спуск 
до реф. 
Fereastra Mică/ 
Sămbeta мряка 

джерело 
справа в 
долині на 
півдні 

 
ВСЬОГО: 15,5 

07:26:
00 2,09 

2041-
2198 

+1730 
-1573 
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9. 
18.08. 
2019 

1. 
9.50-
10.40 

біля реф. 
Fereastra 
Mică/ 
Sămbeta - за 
г. Slănina 0,817 

00:50:
00 0,98 

2198-
2171 

+67 
-94 

Підйом та 
траверс г. 
Slănina (Budru) 
по кам'янисто-
грунтовій 
стежці 

сонячно, 
хмарно з 
проясненн
ям 

 

2. 
10.49-
11.47 

за г. Slănina - 
пер. (Portita) 
Lacului 4,02 

00:58:
00 4,16 

2171-
2353 

+308 
-126 

Траверс г. Colţu 
Bălăceni, г. (La) 
Cheia Bandei, г. 
(lui) Mogoş, 
г.Urlea на пер. 
(Portita) Lacului 
по кам'янисто-
грунтовій 
стежці, ділянки 
скельних 
виходів 

місцями 
сонячно, 
вітер 

 

3. 
12.00-
12.20 

пер. (Portita) 
Lacului - La 
Fundu Băndei 0,741 

00:20:
00 2,22 

2353-
2402 

+78,5 
-29 

Траверс г. 
Lezerului, г. La 
Fundu Băndei по 
грунтовій 
стежці 

місцями 
сонячно, 
вітер 

побачили 
оз. Urlea і 
ПМН із реф. 
Lacul Urlea 

4. 
12.25-
13. 12 

La Fundu 
Băndei - 
перед реф. 
Zăma 3,06 

00:47:
00 3,91 

2402-
2055 

+21,8 
-369 

Траверс г. La 
Fundu Băndei, 
спуск і траверс 
Șleaul Leaotei, 
траверс г. 
Leaotа(Zarna), 
спуск до реф. 
Zăma по 
кам'янисто-
грунтовій 
стежці, ділянки 
зі скельними 
виходами, по 
трав'янистій 
стежці 

хмарно з 
проясненн
ям, вітер 

в долині з 
півдня 
низка 
льодовиков
их озер, 
зустріли 
отару 
овець 

5. 
13.35-
14.05 

перед реф. 
Zăma - перед 
г. Zărna 2,51 

00:30:
00 5,02 

2055-
2115 

+194 
-134 

Спуск до реф. 
Zăma, рух 
вздовж 
сідловини 
Zărnei по 
кам'янисто-
грунтовій 
стежці, по 
трав'янистій 
стежці, підйом 
та траверс г. 
Zărna 

хмарно з 
проясненн
ям, вітер 

ПМН біля 
озера і реф. 
Zăma, 
багато 
чорниці 
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6. 
14.15-
15.00 

перед г. 
Zărna - на г. 
Zărna 0,383 

00:45:
00 0,51 

2115-
2160 

+46,2 
-1,3 

Траверс г. Zărna 
по кам'янисто-
грунтовій 
стежці, по 
трав'янистій 
стежці 

хмарно з 
проясненн
ям, вітер 

обід біля 
джерела, 
багато 
чорниці 

7. 
17. 45-
19.00 

на г. Zărna - 
сідл. Vladului 5,02 

01:15:
00 4,02 

2160-
2181 

+302 
-281 

Траверс г. 
Zărna, г. La 
Fundu Lăngii 
(Faţa Unsă), 
підйом та рух 
повз пер. 
Radului, траверс 
г. 2298, траверс 
г. Ludişoru по 
кам'янисто-
грунтовій 
стежці, по 
трав'янистій 
стежці. Спуск 
до реф. 
Curmătura 
Brătilei по 
грунтово-
кам'янистій 
стежці та по 
трав'янистій 
стежці, підйом 
по грунтово-
кам'янистій 
стежці та 
трав'янистій 
стежці вздовж 
г. Brătilă 

хмарно з 
проясненн
ям, вітер 

ПМН біля 
реф. 
Curmătura 
Brătilei, 
джерело 
трохи вище 
по схилу на 
північ 

8. 
19.10-
19.57 

сідл. Vladului 
- на г. 
Berevoescu 
(Berivoiul) 
Mare 3,08 

00:47:
00 3,93 

2181-
2231 

+121 
-71 

Траверс по 
грунтово-
кам'янистій 
стежці та 
трав'янистій 
стежці г. 
Pietrele Popii, г. 
2212, г. Bilea 
Mare, г. Berivoiul 
Mare 

хмарно з 
проясненн
ям, вітер 
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9. 
20.07-
20.57 

на г. 
Berevoescu 
(Berivoiul) 
Mare – біля 
г. 2135 4,11 

00:50:
00 4,48 

2231-
1883 

+42,8 
-391 

Траверс г. 
Berevoescu 
(Berivoiul) Mare 
по грунтово-
кам'янистій 
стежці, рух 
через пер. 
Luţelor, траверс 
г. Luţelе, г. 2135 
по трав'янистій 
стежці, спуск по 
кам'янисто-
грунтовій 
стежці до реф. 
Comisu 

хмарно з 
проясненн
ям, вітер 

пройшли 
повз 
джерело 
перед 
розвилкою 
і траверсом 
Berevoescu 
Mare. На 
південь від 
МН 
знаходитьс
я велике 
водосхови
ще Lacul de 
Acumulate 
Pesineagu 

 
ВСЬОГО: 23,8 

07:02:
00 3,38 

2198-
1883 

+1181 
-1496 

 

10. 
19.08. 
2019 

1. 
10:30-
11.23 

біля реф. 
Comisu - 
після г. 
Lerescu 3,1 

00:53:
00 3,51 

1883-
1475 

+17,3 
-426 

Спуск по 
маркованій 
стежці по 
трав'яному 
схилу. 
Високотрав'я, 
зайшли в лісову 
зону, спуск по 
кам'янистій 
стежці 

дрібні 
хмарки 

біля місця 
ночівлі 
росло 
багато 
гарних 
квітів, 
зайшли в 
зону лісу 

2. 
11.36-
12.26 

після г. 
Lerescu - 
після сідл. 
(Curmătura) 
Lerescului 2 

00:50:
00 2,40 

1475-
1458 

+83,9 
-101 

Траверс схилу 
по грунтово-
кам'янистій 
дорозі, 
буреломи 700 м 

дрібні 
хмарки 

Малинові 
кущі 
вздовж 
дороги 

3. 
12.35-
13.15 

після сідлов. 
(Curmătura) 
Lerescului - 
після 
переходу на 
лівий ор. бік 
річки 
Lerescu 2,1 

00:40:
00 3,15 

1458-
1177 

+22,2 
-304 

Підйом до 
вказівника, 
поворот наліво 
в хащі, спуск по 
вологій стежці, 
спуск по лісовій 
маркованій 
стежці до річки, 
брід ріки 
Lerescu, рух 
вздовж ріки 
Lerescu по 
лісовій 
автомобільній 
дорозі. 

дрібні 
хмарки 

Малинові 
кущі 
вздовж 
дороги 
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4. 
13.28-
14.10 

після 
переходу на 
лівий ор. бік 
річки 
Lerescu - 
перед 
з'єднанням 
двох приток 
річки Cenușa 
(Bărsa), на 
березі лівої 
ор. притоки 3,2 

00:42:
00 4,57 

1177-
1100 

+91 
-168 

Рух вздовж ріки 
Lerescu по 
лісовій 
автомобільній 
дорозі, 
пройшли 1 міст, 
будинок 
лісництва 
Canton Silvic 
Rudăriţa, 
перейшли через 
міст і 
повернули 
наліво. Рух по 
дорозі, через 2 
мости. На 
розвилці та 
з'єднанні 2 
приток р. 
Cenușa (Bărsa) 
йдемо прямо 

дрібні 
хмарки Обід 

5. 
16.02-
17.00 

перед 
з'єднанням 
двох приток 
річки Cenușa 
(Bărsa), на 
березі лівої 
ор. притоки - 
перед г. 
Țagla (Țaglei) 4,3 

00:58:
00 4,45 

1100-
1447 

+372 
-25 

Підйом вздовж 
річки, йшли 
нікуди не 
звертаючи 

дрібні 
хмарки 

 

6. 
17.10-
18.15 

перед г. 
Țagla (Țaglei) 
- за г. Țagla 
(Țaglei) 1,9 

01:05:
00 1,75 

1447-
1537 

+153 
-63 

Підйом по 
руслу ріки 
Cenușa (Bărsa) з 
прижимом, 
ділянки 
каньйону, 
підйом по 
трав'яному 
схилу до 
стежки 

дрібні 
хмарки 

Малина 
вздовж 
русла ріки 

7. 
18.26-
18.54 

за г.Țagla 
(Țaglei) - 
витоки річки 
Barsa lui 
Bucur 1,6 

00:28:
00 3,43 

1537-
1241 

+9 
-305 

рух по 
маркованій 
грунтово-
кам'яній стежці 

дрібні 
хмарки 

Малина на 
схилах 
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8. 
19.00-
20.05 

витоки річки 
Barsa lui 
Bucur - біля 
г. Pleaşa 
(1470) 1,6 

01:05:
00 1,48 

1241-
1130 

+18,9 
-130 

Спуск до 
витоків річки 
Barsa lui Bucur 
по трав'яному 
та кам'янисто-
грунтовому 
схилу, спуск по 
руслу ріки Barsa 
lui Bucur з 
притисками, 
вихід на стежку 
із щебеня ясно 

 

9. 
20.15-
21.05 

біля г. Pleaşa 
(1470) - біля 
г. 1271 2,15 

00:50:
00 2,58 

1130-
1019 

+54,4 
-166 

рух по стежці зі 
щебеня, по 
дорозі до 
поляни на 
лівому ор. 
березі річки 
Barsa lui Bucur ясно 

 

 
ВСЬОГО: 21,4 

07:31:
00 2,94 

1883-
1019 

+821,7 
-1689 

 

11. 
20.08. 
2019 

1. 
8.56-
9.46 

біля г. 1271 - 
перед 
притокою 
Molidişul з 
лівого ор. 
боку 4,27 

00:50:
00 5,12 

1019-
875 

+75,8 
-220 

спуск по 
грунтовій 
дорозі, 
пройшли повз 
притоку Ciumei 
з лівого ор. 
боку 

дрібні 
хмарки 2 ПМН 

2. 
10.19-
11.00 

перед 
притокою 
Molidişul з 
лівого ор. 
боку - перед 
з'єднанням 
розвилки 
доріг 2,37 

00:41:
00 3,47 

875-
832 

+34,5 
-77,6 

спуск по 
грунтовій 
дорозі, 
пройшли повз г. 
Teleni з правого 
боку 

дрібні 
хмарки 

 

3. 
11.20-
11.40 

перед 
з'єднанням 
розвилки 
доріг - після 
впадання 
притоки 
Urşilor в р. 
Bărsa Mare 1,24 

00:20:
00 3,72 

832-
814 

+26 
-44,3 

рух по 
грунтовій 
дорозі, поворот 
направо, 
підйом вздовж 
р. Bărsa Mare 

дрібні 
хмарки Обід 

4. 
14.20-
14.50 

після 
впадання 
притоки 
Urşilor в р. 0,807 

00:30:
00 1,61 

814-
833 

+38,3 
-19 

підйом по 
грунтовій 
дорозі до 
розвилки доріг 

дрібні 
хмарки 

навпроти 
кабани є 
потужне 
джерело 
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Bărsa Mare - 
розвилка 
доріг перед 
кабаною 
Plaiul Foii 

перед кабаною 
Plaiul Foii 

5. 
15.55-
16.18 

розвилка 
доріг перед 
кабаною 
Plaiul Foii - 
долина 
Urşilor 1,2 

00:23:
00 3,13 

833-
883 

+92 
-42,2 

підйом по 
грунтовій 
дорозі, 
трав'яному 
схилу (стежка 
не читалась), 
спуск та підйом 
по грунтовій 
стежці в 
напрямку реф. 
Diana 

дрібні 
хмарки 

пішли не в 
тому 
напрямку 

6. 
16.28-
16.46 

долина 
Urşilor - 
перед 
джерелами 0,67 

00:18:
00 2,23 

883-
1041  +158 

підйом по 
грунтовій 
стежці, 
кам'янистій 
осипній стежці 
в напрямку 
реф. Diana 

дрібні 
хмарки 

 

7. 
16.56-
17.20 

перед 
джерелами - 
після 
джерел 0,78 

00:24:
00 1,95 

1041-
1236  +195 

підйом по 
грунтовій 
стежці, 
кам'янистій 
осипній стежці 
в напрямку 
реф. Diana 

дрібні 
хмарки 

пройшли 
повз 
джерела 

8. 
17.36-
18.20 

після 
джерел - 
перед реф. 
Diana 0,634 

00:44:
00 0,86 

1236-
1478  +242 

підйом по 
грунтовій 
стежці, 
кам'янистій 
осипній стежці 
вздовж русла р. 
Padina Popii в 
напрямку реф. 
Diana 

дрібні 
хмарки 

 

9. 
18.36-
18.42 

перед реф. 
Diana - реф. 
Diana 0,046 

00:06:
00 0,46 

1478-
1483  +5 

підйом по 
кам'янистій 
осипній стежці 
до реф. Diana 

дрібні 
хмарки 

 

 
ВСЬОГО: 12 

04:16:
00 2,81 

1019-
1483 

+866,6 
-403,1 
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12. 
21.08. 
2019 

1. 
6.30-
7.15 

реф. Diana - 
вздовж 
Munchia 
Padinei 
Închise, Orga 
Mare 0,782 

00:45:
00 1,04 

1483-
1678 

+229 
-34 

підйом по 
маркованій 
кам'янистій 
стежці через 
ліс, по 
осипному 
схилу, перетин 
кількох 
кулуарів, рух 
повз жереб 

ясно, 
хмарно 

 

2. 
7.25-
8.59 

вздовж 
Munchia 
Padinei 
Închise, Orga 
Mare - перед 
г. Padina 
Popii 0,47 

01:34:
00 0,30 

1678-
1858 

+196 
-15,7 

підйом по 
осипному 
схилу, через 
жереб 

ясно, 
хмарно 

бачили 
сарну і 
печери 

3. 
9.09-
9.20 

перед г. 
Padina Popii - 
г. Padina 
Popii 0,535 

00:11:
00 2,92 

1858-
2003 

+146 
-0,4 

підйом по 
осипному 
схилу, через 
жереб на г. 
Padina Popii 

сонячно, 
невеликі 
хмарки 

 4. 
9.39-
10.30 

г. Padina 
Popii - перед 
г. Ascuţit 0,632 

00:51:
00 0,74 

2003-
2047 

+52 
-7,15 

траверс 
гребеня, скельні 
підлази 

сонячно, 
невеликі 
хмарки 

 

5. 
10.50-
11.15 

перед г. 
Ascuţit - реф. 
Ascuţit (Carol 
Lehman) 0,34 

00:25:
00 0,82 

2047-
2102 

+58,6 
-4,3 

підйом з 
ділянками 
підлазів, по 
кам'янистій 
стежці на г. 
Ascuţit 

сонячно, 
невеликі 
хмарки обід 

6. 
13.25-
14.22 

реф. Ascuţit 
(Carol 
Lehman) - за 
г. Țimbalui 
Mic 1,81 

00:57:
00 1,91 

2102-
2117 

+108 
-92,6 

спуск з г. 
Ascuţit, рух по 
гребеню, з 
ділянками 
підлазів, по 
кам'янистій 
стежці на г. 
Țimbalul Mare, г. 
Între Țimbale до 
пер. Călinețului, 
підйом на г. 
Țimbalui Mic, 
початок спуску 

сонячно, 
невеликі 
хмарки 

 

7. 
14.42-
15.38 

за г. Țimbalui 
Mic - перед г. 
Zbirii 0,6 

00:56:
00 0,64 

2117-
2155 

+54,1 
-15,5 

Спуск з г. 
Țimbalui Mic, 
траверс 
гребеня зі 

сонячно, 
невеликі 
хмарки 
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скельними 
підлазами 

8. 
15.52-
16.45 

перед г. 
Zbirii - г. La 
Om 0,72 

00:53:
00 0,82 

2155-
2197 

+54,3 
-12 

траверс 
гребеня зі 
скельними 
підлазами, 
підйом на г. 
Zbirii, г. Căldării 
Ocolite, підйом 
на г. La Om 

сонячно, 
невеликі 
хмарки 

 

9. 
17.00-
17.48 

г. La Om - г. 
Umerilor 1,19 

00:48:
00 1,49 

2197-
2157 

+45,7 
-85,9 

Спуск по по 
маркованій 
кам'янистій 
стежці до реф. 
Grind 2, підйом 
на г. Colţii 
Grindului, 
підйом на г. 
Umerilor 

сонячно, 
невеликі 
хмарки 

 

10. 
18.00-
18.55 

г. Umerilor - 
за г. Pietrei 1,5 

00:55:
00 1,64 

2157-
2025 

+35,9 
-168 

Спуск по по 
маркованій 
кам'янистій 
стежці до г. 
Lespezi, 
траверс 
гребеня зі 
скельними 
підлазами, 
траверс г. 
Pietrei 

сонячно, 
невеликі 
хмарки 

бачили 
сарн 

11. 
19.00-
19.45 

за г. Pietrei - 
за пер. 
Funduri 1,76 

00:45:
00 2,35 

2025-
1817 

+27,7 
-236 

спуск по 
гребеню зі 
скельними 
підлазами, рух 
через жереб 
повз г. Funduri 
та реф. Funduri ясно 

бачили 
сарн 

12. 
19.53-
21.10 

за пер. 
Funduri - 
поляна 
Sălătruc 1,2 

01:17:
00 0,94 

1817-
1795 

+13,2 
-35 

спуск вздовж 
гребеня зі 
скельними 
підлазами до 
поляни Sălătruc ясно 

МН без 
води, треба 
мати запас 
води 

 
ВСЬОГО: 11,5 

10:17:
00 1,12 

1483-
1795 

+1020 
-704,5 
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13. 
22.08. 
2019 

1. 
8.19-
8.49 

поляна 
Sălătruc - г. 
Pietricica 0,9 

00:30:
00 1,80 

1795-
1746 

+19,9 
-69 

Спуск через ліс 
по маркованій 
стежці, по 
поляні 
трав'янистою 
стежкою, 
каменям, які 
поросли 
травою ясно 

 

2. 
9.05-
9.35 

г. Pietricica - 
г. Păltineţului 1,28 

00:30:
00 2,56 

1746-
1645 

+16 
-117 

Спуск по 
трав'янистій 
стежці, 
каменям, які 
поросли 
травою. 
Зайшли в ліс, 
місцями 
буреломи ясно 

 

3. 
9.45-
10.35 

г. Păltineţului 
- біля г. 
Gruiul Mirii 0,935 

00:50:
00 1,12 

1645-
1481 

+7,4 
-171 

Спуск через ліс 
по кам'янисто-
грунтовій 
стежці, 
каменям, які 
поросли 
травою, 
місцями 
буреломи, 
місцями стежка 
болотиста і 
дуже слизька ясно 

багато 
суниць та 
малини 
навколо 
стежки, 
ПМН, обід, 
на північ, 
нижче по 
схилу є 
річка 

4. 
15.25-
16.26 

біля г. Gruiul 
Mirii - 
галявина 
Sub 
Pietricică 3,13 

01:01:
00 3,08 

1481-
1254 

+40,8 
-268 

Рух по 
грунтовій 
стежці через 
ліс, поле. Спуск 
через ліс по 
кам'янисто-
грунтовій 
стежці, через 
зарості 
малинника, 
місця з 
буреломом. 

невеликі 
хмарки 

 

5. 
16.40-
17.25 

галявина 
Sub 
Pietricică - 
серед 
вирубки, 
коло г. 
Pietricelei 2,12 

00:45:
00 2,83 

1254-
1155 

+54,6 
-154 

Спуск через ліс 
по кам'янисто-
грунтовій 
стежці, траверс 
поля 

невеликі 
хмарки 

зробили 
коло над 
закинутим 
хутором 
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(1279) та г. 
1168 

6. 
17.40-
18.35 

серед 
вирубки, 
коло г. 
Pietricelei 
(1279) та г. 
1168 - 
каньйон з р. 
Brătoaia 
перед 
злиттям 
приток 1,74 

00:55:
00 1,90 

1155-
964 

+17,3 
-208 

Спуск через ліс 
по кам'янисто-
грунтовій 
стежці, місця з 
буреломом, рух 
каньйоном 

невеликі 
хмарки 

 

7. 
18.50-
19.12 

каньйон з р. 
Brătoaia 
перед 
злиттям 
приток - 
каньйон з р. 
Brătoaia 
після злиття 
приток, 
перед 
трасою 730 0,536 

00:22:
00 1,46 

964-
887 

+21,1 
-98 

Спуск 
каньйоном 
через ліс по 
кам'янисто-
грунтовій 
стежці, місця з 
буреломом, 
обхід скельної 
сходинки по 
грунтово-
осипному 
схилу, пройшли 
повз джерело. 

невеликі 
хмарки 

 

8. 
19.30-
20.00 

каньйон з р. 
Brătoaia 
після злиття 
приток, 
перед 
трасою 730 - 
біля 
рукотворних 
водоспадів 
р. Zanvalea 0,674 

00:30:
00 1,35 

887-
853 

+27,9 
-61,7 

Спуск 
каньйоном 
через ліс по 
кам'янисто-
грунтовій 
стежці, рух повз 
садиби, брід 
ріки Dămboviţa, 
рух вздовж 
дороги до 
рівної поляни 
та біля 
рукотворних 
водоспадів р. 
Zanvalea 

невеликі 
хмарки 

вечір в 
компанії 
величезног
о 
вівчарськог
о пса 

 
ВСЬОГО: 11,3 

05:23:
00 2,10 

1795-
853 

+205 
-1146 

 

14. 
23.08. 
2019 

1. 
8.13-
8.42 

біля 
рукотворних 
водоспадів 
р. Zanvalea - 1,34 

00:29:
00 2,77 

853-
989 

+139 
-3,34 

Підйом від 
рукотворних 
водоспадів р. 
Zanvalea по 

ясно, 
сонячно 
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біля г. 1031 грунтовій 
дорозі через 
ліс, вздовж 
полів 

2. 
8.52-
9.38 

біля г. 1031 - 
біля г. 1131 1,95 

00:45:
00 2,60 

989-
1053 

+130 
-66 

Підйом по 
грунтовій 
дорозі через 
ліс, вздовж 
полів, перехід 
через поле по 
трав'янистому 
схилу, повз 
покинуті хати, 
підйом на 
пагорб і спуск 
через кущі та 
ліс без стежки, 
вихід на 
кам'янисту 
дорогу, підйом 
по лісовій 
стежці 

ясно, 
сонячно 

 

3. 
9.57-
10.13 

біля г. 1131 - 
за трасою 
73 1,05 

00:16:
00 3,94 

1053-
1022 

+36,4 
-66,7 

підйом по 
лісовій стежці, 
та через поле 
по 
трав'янистому 
схилу 

ясно, 
сонячно 

 

4. 
11.00-
11.13 

за трасою 
73 - перед г. 
Căpăţâna(13
20м) 0,505 

00:13:
00 2,33 

1022-
1013 

+14,4 
-23,5 

Спуск по трасі, 
спуск по 
асфальтованій 
дорозі, рух по 
грунтовій 
стежці 

ясно, 
сонячно 

 

5. 
11.27-
11.50 

перед г. 
Căpăţâna(13
20м) - біля 
печери 
(Peştera) La 
Uluce 1,52 

00:23:
00 3,97 

1013-
993 

+54,4 
-74,6 

рух по 
грунтовій 
стежці вздовж 
річки Urdei з 
лівого ор. боку, 
траверс г. 
Căpăţâna, 
ділянки з 
осипним 
схилом, рух по 
конгломератно
му схилу, брід 
річки Urdei, 
вихід на 
грунтову 

ясно, 
сонячно 

малина над 
стежкою, 
пройшли 
повз ПМН 
біля річки, 
обід. Під 
час 
приготуван
ня обіду 
відвідали 
печеру 
(Peştera) La 
Uluce 
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дорогу, поворот 
наліво, рух по 
маркованій 
грунтовій 
дорозі 

6. 
13.59-
14.48 

біля печери 
(Peştera) La 
Uluce - на 
північ від 
н.п. 
Fundăţica 3,04 

00:49:
00 3,72 

993-
1130 

+207 
-70 

рух по 
маркованій 
грунтовій 
дорозі з 
невеликим 
підйомом з 
правого ор. 
боку річки Cheil 

ясно, 
сонячно 

2 ПМН, 
пройли 
повз дуже 
інформатив
ний стенд 

7. 
15.00-
15.42 

на північ від 
н.п. 
Fundăţica - 
на південь 
від н. п. 
Fundata 2,47 

00:42:
00 3,53 

1130-
1301 

+192 
-20,6 

рух по 
маркованій 
грунтовій 
дорозі з 
невеликим 
підйомом з 
правого ор. 
боку річки Cheil, 
на розвилці 
звернули 
направо, 
підйом через 
ліс 

легкі 
хмарки, 
сонячно 

 

8. 
16.00-
16.45 

на південь 
від н. п. 
Fundata - на 
захід від г. 
1456 1,75 

00:45:
00 2,33 

1301-
1541 

+241 
-0,58 

підйом через 
ліс по грунтовій 
дорозі, підйом 
на стежку через 
лісовий пагорб, 
підйом по 
лісовій 
грунтовій 
дорозі, 
розвилка, 
повернули 
направо 

легкі 
хмарки, 
сонячно 

 

9. 
17.00-
17.49 

на захід від 
г. 1456 - г. 
1799 1,54 

00:49:
00 1,89 

1541-
1703 

+181 
-19,2 

підйом по 
лісовій 
грунтовій 
дорозі, траверс 
г. 1799 до 
чорничної 

легкі 
хмарки, 
сонячно 

чорниця 
вздовж 
шляху 
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поляни 

10. 
18.00-
18.24 

г. 1799 - г. 
Sfântu llie 
(Săntilia 
Mare) 1,46 

00:24:
00 3,65 

1703-
1866 

+201 
-37,5 

траверс г. 1799, 
вийшли на 
безлісу 
місцевість, 
підйом на г. 
Sfântu llie 
(Săntilia Mare) 
по грунтово-
кам'янистій 
стежці 

легкі 
хмарки, 
сонячно 

чорниця 
вздовж 
шляху 

11. 
18.35-
19.09 

г. Sfântu llie 
(Săntilia 
Mare) - з 
південного 
боку від. г. 
Piscul 
Lacului 2,35 

00:34:
00 4,15 

1866-
1744 

+69,7 
-192 

спуск з г. Sfântu 
llie (Săntilia 
Mare) по 
грунтово-
кам'янистій 
стежці, підйом 
на г. 1858, 
спуск, траверс 
г. Piscul Lacului 

легкі 
хмарки, 
сонячно 

чорниця 
вздовж 
шляху 

12. 
19.19-
19.55 

з південного 
боку від. г. 
Piscul 
Lacului - 
рівна 
ділянка до 
перевалу і г. 
Vârful 
şecundar 
Bucşa (1752) 1,64 

00:36:
00 2,73 

1744-
1754 

+144 
-134 

траверс г. 
Piscul Lacului, 
підйом на 
відрог г. 
Muntele Dudele 
Mari по 
грунтово-
кам'янистій 
стежці та спуск 
до рівної 
ділянки до 
перевалу і г. 
Vârful şecundar 
Bucşa (1752) 

легкі 
хмарки, 
сонячно 

чорниця 
вздовж 
шляху, на 
південь від 
МН 
протікає р. 
Duda Mare 

  
20,7 

06:45:
00 3,07 

853-
1754 

+1610 
-708 

 

15. 
24.08. 
2019 

1. 
8.06-
8.52 

рівна 
ділянка до 
перевалу і г. 
Vârful 
şecundar 
Bucşa (1752) 
- перед пер. 
Strunguliţa 2,93 

00:46:
00 3,82 

1754-
1829 

+174 
-98,5 

спуск на 
перевал та 
підйом на г. 
Vârful şecundar 
Bucşa (1752) по 
грунтовій 
стежці, траверс 
г. Bucşa, підйом 
по кам'янисто-
грунтовій 
дорозі ясно 
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2. 
9.10-
9.35 

перед пер. 
Strunguliţa - 
реф. Strungа 1,06 

00:25:
00 2,54 

1829-
1897 

+117 
-49,3 

підйом по 
кам'янисто-
грунтовій 
дорозі на пер. 
Strunguliţa, 
спуск до пер. 
Strungа та 
однойменної 
реф. по 
трав'янистій та 
кам'янистій 
стежці ясно 

ПМН, 
джерело 
води 
знаходитьс
я біля 
стежки у 
північно-
західному 
напрямку 

3. 
10.00-
10.40 

реф. Strungа 
- Cabana 
Padina 2,51 

00:40:
00 3,77 

1897-
1509 

+0,17 
-389 

спуск по 
трав'янистій та 
кам'янистій 
стежці, ділянки 
зі скельними 
виходами, по 
кам'янисто-
грунтовій 
стежці вздовж 
долини Coteanu 
та спуск по 
лісовій 
грунтовій 
стежці ясно 

дуже 
людно 

4. 
11.30-
12.00 

Cabana 
Padina - 
печера 
(Peştera) 
Ialomiţei 1,47 

00:30:
00 2,94 

1509-
1577 

+111 
-42,4 

спуск по 
трав'янистій та 
кам'янистій 
стежці до 
асфальтованої 
дороги, 
повернули 
наліво, зайшли 
в заказник, 
підйом до 
печери (Peştera) 
Ialomiţei по 
грунтовій 
дорозі 

дрібні 
хмарки 

відвідали 
печеру 
(Peştera) 
Ialomiţei, 
поруч 
schitul 
Peştera 

5. 
12.30-
12.58 

печера 
(Peştera) 
Ialomiţei - 
біля р. 
Cocora 0,468 

00:28:
00 1,00 

1577-
1587 

+25,3 
-15 

спуск від 
печери (Peştera) 
Ialomiţei по 
грунтовій 
дорозі, перехід 
по мосту р. 
Ialomiţa, підйом 
по грунтовій та 
асфальтованій 

хмарно з 
проясненн
ям 

багато 
пізнавальн
их плакатів, 
обід 
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дорозі до 
канатного 
підйомника 

6. 
14.50-
15.21 

біля р. 
Cocora - 
перед р. 
Ialomiţa 1,6 

00:31:
00 3,10 

1587-
1713 

+139 
-13,2 

підйом по трасі, 
кам'янистій 
маркованій 
стежці, 
трав'янистій та 
лісовій стежці 

хмарно з 
проясненн
ям 

зустріли 
отару 
овець 

7. 
15.27-
16.15 

перед р. 
Ialomiţa - 
біля г. 2179, 
над 
водоспадом 1,78 

00:48:
00 2,23 

1713-
1973 

+270 
-10 

брід р. Ialomiţa, 
підйом по 
трав'янистій 
стежці, ділянки 
з жеребом, 
ділянки з 
конгломератни
ми сходинками 
та скельними 
виходами, 
пройшли повз 
водоспад 
Doamnele 

хмарно з 
проясненн
ям 

ПМН, треба 
запастись 
водою,далі 
нема 
джерел, або 
вони 
пересохли 
станом на 
серпень 

8. 
16.30-
17.20 

біля г. 2179, 
над 
водоспадом 
- за г. 
Bătrâna 2,22 

00:50:
00 2,66 

1973-
2151 

+212 
-34,3 

підйом вздовж 
висохлого 
русла р. 
Doamnele по 
маркованій 
стежці, повз 
пер. та реф. 
Bătrâna по 
грунтовій 
стежці, через 
ділянку з 
жеребом 

хмарно з 
проясненн
ям ПМН 

9. 
17.40-
18.17 

за г. Bătrâna 
- перед пер. 
Doamnele 2,41 

00:37:
00 3,91 

2151-
2326 

+203 
-28,2 

підйом по 
маркованій 
кам'янистій 
стежці на г. 
Guţanu, спуск, 
рух по ділянкам 
з осипним 
схилом, підйом 
на пер. 
Doamnele 

хмарно з 
проясненн
ям, вітер 
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10. 
18.40-
20.00 

перед пер. 
Doamnele - г. 
Omu 2,16 

01:20:
00 1,62 

2326-
2490 

+259 
-94,4 

підйом на пер. 
Doamnele, рух 
по ділянкам з 
осипним 
схилом, 
підйом по 
маркованій 
кам'янистій 
стежці на г. 
Doamnele, г. 
Gavanete, 
траверс г. 
Bucura 
Dumbravă, 
підйом на г. 
Omu по 
кам'янистій 
стежці 

мряка, 
хмарно з 
проясненн
ям, вітер 

МН без 
джерела 
води 

 
ВСЬОГО: 18,6 

06:55:
00 2,69 

1754-
2490 

+1510 
-774,3 

   

16. 
25.08. 
2019 

1. 
8.54-
9.42 

г. Omu - г. 
Scara 2,27 

00:48:
00 2,84 

2490-
2366 

+101 
-225 

спуск з г. Omu 
по кам'янисто-
грунтовій 
стежці, траверс 
г. 2378 до пер. 
Hornurilor, 
підйом та 
траверс г. Scara 

мряка, 
хмарно з 
проясненн
ям 

 

2. 
9.54-
10.25 

г. Scara - 
пер. 
Țigăneşti 1,4 

00:31:
00 2,71 

2366-
2175 

+6,13 
-197 

спуск з г. Scara 
по кулуару 
по скельній 
стежці 
рух по 
скельним 
полицям та 
осипним 
ділянкам, спуск 
та траверс 
грунтовою 
стежкою до 
пер. Țigăneşti з 
однойменною 
рефуджією 

хмарно з 
проясненн
ям 

бачили 
кілька отар 
овець, 
ПМН, 
джерела з 
обох боків 
на спуску 

3. 
10.45-
11.06 

пер. 
Țigăneşti - 
оз. Țigăneşti 0,714 

00:21:
00 2,04 

2175-
2070 

+11,41 
-116 

спуск 
грунтовою 
стежкою до оз. 
Țigăneşti 

хмарно з 
проясненн
ям 
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4. 
11.17-
12.03 

оз. Țigăneşti 
- Cabana 
Mălăieşti 2,02 

00:46:
00 2,63 

2070-
1691 

+11,7 
-391 

Підйом по 
грунтовій 
стежці на інший 
бік долини, 
траверс плато 
(Padina) Crucii 
по маркованій 
грунтово-
кам'янистій 
стежці, перехід 
через осипні 
ділянки, 
ділянки виходу 
конгломератів, 
спуск через 
високотрав'я та 
жереб до 
кабани 
Mălăieşti 

хмарно з 
проясненн
ям 

 

5. 
13.20-
13.54 

Cabana 
Mălăieşti - 
над лугом 
Ferigii 1,05 

00:34:
00 1,85 

1691-
1532 

+18,3 
-178 

спуск від 
кабани вздовж 
р. Mălăieşti по 
лісовій 
маркованій 
грунтово-
кам'янистій 
стежці 

хмарно з 
проясненн
ям 

 

6. 
14.05-
14.33 

над лугом 
Ferigii - луг 
(Poiana) 
Mălăieşti 
Izvor 1,97 

00:28:
00 4,22 

1532-
1105 

+3,39 
-430 

спуск до лугу 
Ferigii, спуск до 
розвилки перед 
лугом (Poiana) 
Mălăieşti Izvor, 
повернули 
направо 

хмарно з 
проясненн
ям 

 

7. 
14.45-
15.02 

луг (Poiana) 
Mălăieşti 
Izvor - острів 
посеред р. 
Glăjăriel 
(Ghimbăşel) 0,49 

00:17:
00 1,73 

1105-
1013 

+2,21 
-94 

спуск по лісовій 
маркованій 
грунтово-
кам'янистій 
стежці, перехід 
по кладці 

хмарно з 
проясненн
ям обід 

8. 
17.00-
17.43 

острів 
посеред р. 
Glăjăriel 
(Ghimbăşel) - 
Cabana 
Diham 1,55 

00:43:
00 2,16 

1013-
1319 

+313 
-7 

траверс схилу, 
поворот 
направо, брід 
ріки і підйом по 
маркованій 
лісовій стежці, 
заболоченій 
місцевості до 
кабани Diham 

легкі 
хмарки 
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9. 
18.00-
19.23 

Cabana 
Diham - пер. 
Gresului 3,9 

01:23:
00 2,82 

1319-
1382 

+173 
-110 

траверс г. 
Diham до пер. 
Baiului, підйом 
на г. Leuca Mică 
по маркованій 
лісовій стежці, 
підйом на г. 
Gresului, спуск 
до пер. Gresului 

легкі 
хмарки 

 

10. 
19.45-
20.19 

пер. Gresului 
- перед с. 
Azuga 2,7 

00:34:
00 4,76 

1382-
946 

+32,9 
-469 

траверс г. 
Leuca Mare, 
поворот на 
праву стежку, 
чітко на 
південь, спуск 
по лісовозній 
дуже крутій 
дорозі, по 
грунтово-
глинистому 
шляху вздовж 
р. Gresului . 

легкі 
хмарки 

за 200 м до 
стоянки 
дуже 
смачне 
джерело 

 
ВСЬОГО: 18,0 

06:25:
00 2,81 

2490-
946 

+673 
-2217 

 

17. 
26.08. 
2019 

1. 
10.48-
11.03 

МН - з. с 
Azuga 0,311 

00:15:
00 1,24 

946-
936 

+8,32 
-18,4 

Спуск до 
залізничної 
станції 
грунтовою та 
асфальтованою 
дорогою 

легкі 
хмарки 

 

 
ВСЬОГО: 0,311 

00:15:
00 1,24 

946-
936 

+8,32 
-18,4 

 

10-
26.08. 
2019 

 

ВСЬОГО ЗА 
ПОХІД: 

184 
з коеф 
1,2 = 
220,8 

92:20:
00 

  

+1417
6 
-13601 
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3.2. Висотний профіль маршруту 

 
 

3.3. Технічний опис проходження маршруту 

 
День 1 - 10.08.2019 (з/с Sebeș Olt - над c. Turnu Roșu) 

До Румунії приїхали машиною близько 3 ночі. Об 11:30 були в Брашові. Навчені досвідом минулого 
походу по Туреччині зразу поміняли необхідну кількість євро в румунський лей. Метою дня стала закупівля 
необхідних харчів для походу, які не везли через кордон і трансфер до місця старту. 

Машину лишили на платній стоянці неподалік від центру міста. Завдяки зручним табло на 
громадських зупинках швидко знайшли необхідний транспорт до залізничного вокзалу. За потреби можна 
викликати таксі.  

Квиток на одну особу на поїзд, № R2103, з Брашова (Brașov) до з/с Podu Оlt станом на серпень 2019 
р. коштував 18,3 Lei. За багаж не платили. Особливого хвилювання додали пошуки поїзда, бо жодних об’яв 
по гучномовцю чи електронних табло англійською не було.  О 14:35 рушили. За вікном у зворотному 
напрямку летів Făgăraş.  

Вийшли на зупинці Sebes Olt. Просто переплутали 2 сусідні зупинки. Дана зупинка являє собою 
просто платформу. Після перепакування рюкзаків, рушили по грунтовій дорозі (Фото 1.1). 
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Фото 1.1 - Група на старті походу 

 
Через 16 хвилин бадьорого крокування дійшли до річки Sebesul. Брід ріки, глибина до 0.5 м. Далі по 

асфальтованій прямували до населеного пункту Turnu Roșu.  
На півночі села розташована церква і старе кладовище. Там починається маркований туристичний 

маршрут. Будівлі охайні, одно-двоповерхові, криті черепицею. Рухались на південь, далі за вказівниками 
звернули направо і знову на південь. В центрі села знаходяться детальна карта населеного пункту і 
маршрутів для туристичних мандрівок (Фото 1.2, фото 1.3, фото 1.4). Ще далі на шляху проминули (колонку) 
джерело із смачною водою. 
 

 
Фото 1.2 - Вулиці Turnu Roșu 
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Фото 1.3 - Туристичні маршрути від  Turnu Roșu 

 

 
Фото 1.4 - Місцева церква 
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Після руху на південь, прямували вуличкою вгору і дійшли до наступного повороту направо, там 
маркер змінився (Фото 1.5). Село закінчилось і група вийшла на поляну над селом, її використовують для 
випасу худоби, в цьому пересвідчились вже наступного ранку. 
 

 
Фото 1.5 - Зміна маркера 

Тут вирішили стати на ночівлю (Фото 1.6). Місце доволі рівне. Поруч вже згадана колонка. 

 
Фото 1.6 - Місце ночівлі (зрання) 

 
Пройдено: 5,92 км, набір висоти 105,5 м, скидання висоти 35,8 м 
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День 2 - 11.08.2019 (над c. Turnu Roșu - перед г. Chica Fedelesului) 
    Прокинулись від дзеленчання дзвоників та хрумання трави. В той день, там із рання пасли корів, а 

вони дуже цікавились наметом. 
    Підйом о 7:40. Почали рух о 9:30. Прямували по стежці направо, місцями вона ставала кам’янистою 

(Фото 2.1) і її дуже розмив дощ (Фото 2.2), (Фото 2.3). 
 

 
Фото 2.1 - Підйом по кам’янистій стежці 

 

 
Фото 2.2 та 2.3 - Стежка, сильно розмита дощами 

 
Далі вийшли на луг і повернули наліво. Здійснювали підйом на пагорб по охайно вищипаному 

пасовищу (Фото 2.4).  
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Фото 2.4 - Підйом на пагорб 

 
    Трохи вище пройшли повз рівну ділянку, потенційне місце ночівлі 1 (далі ПМН 1), там може 

поміститись багато наметів чи шатро (Фото 2.5). Єдиний нюанс - поруч нема джерела води. Найближче 
знаходиться колонка в селі, що приблизно за 45 хв. ходового часу. 
 

 
Фото 2.5 - ПМН 1 без води 

 
    Продовжили йти по маркованій стежці. Окремо розкажу про маркери в Румунії. Вони являють 

собою намальовані певним кольором геометричні фігури: коло, трикутник, квадрат, зустрічаються 
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вертикальні смуги чи маркери у формі хреста, які по контуру обведені білою фарбою. Іноді додають 
червоного кольору стрілочки, їх також обведено білою фарбою. Маркери добре помітні, видно, що 
нещодавно оновлені. На тих маршрутах, де їх було змінено на інший колір/форму попередні охайно 
замальовано під колір каменя чи перемальовано (Фото 2.6). Маркування місцями дуже часте, кожні 7-10 
метрів. 
 

 
Фото 2.6 - Маркери на туристичних стежках Румунії (Хребет Bucegi) 

На наступному переході 2 рази рухались через каньйон (Фото 2.7), (Фото 2.8). Стежка вела 
в  грабовий ліс, також були ділянки з високою папороттю(Фото 2.9). З боків від стежки росла смачна ожина і 
красиві квіти (Фото 10). 
 

 
Фото 2.7 - Рух по каньйону                          Фото 2.8 - Підйом по каньйону 
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Фото 2.9 - Рух через зарості папороті 

 

 
Фото 2.10 - Місцева флора 

 
    На третьому переході вийшли на безлісу місцевість і піднялись на пагорб (Фото 2.11). Звідти 

відкривається краєвид на с. Turnu Rosu і заплаву ріки Oltul (Фото 2.12). 
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Фото 2.11 - Підйом на пагорб Frasinul 

 

 
Фото 2.12 - Краєвид з пагорба Frasinul 

 
    Далі маркована грунтово-кам'яна стежка знову вела в ліс,зі спеки у холодок, в тінь. Ліс став 

мішаним. Стежка більш кам’янистою. Піднялись на хребет, і далі рухались по ньому. Зробили привал на обід 
та денний сон. І вгору через буковий ліс (Фото 2.13). 
 



52 

 

 
Фото 2.13 - Підйом по хребту. 

 
    Вийшли на луг  (Lunca) Plesli (Фото 2.14). Краєвид дуже нагадує український хр. Палений Грунь і ліси 

Боржави. Видно гору Chica Pietrelor і частина нашого подальшого шляху.. Невеликий спуск веде до столу з 
лавочками на привал. Тут можна влаштувати місце ночівлі (ПМН 2), у долинах навколо є струмки, їх стан 
невідомий. 
 

 
Фото 2.14 - Група на лузі  (Lunca) Plesli 
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Фото 2.15 - Спуск до ПМН 2 і подальший підйом 

    Наступні 2 переходи набирали висоту. Рухались по маркованій грунтово-кам'яній стежці через 
мішаний, буково-ялиновий, ліс. Потім вийшли на луг (Poiana) La Comarnic. Флора поступово змінилась і нас 
оточили ялини та пишні зарості ялівцю обабіч стежки. Пройшли через чорничну поляну. І вийшли із зони 
лісу, тут стало більш вітряно. Продовжили підйом по грунтово-кам'янистій стежці через луг, що поріс 
ялівцем.  

Тут та надалі на відкритих безлісих ділянках маркери встановлено на 2-метрових чорно-білих 
металевих стовпчиках-вказівниках (Фото 2.16).  
 

 
Фото 2.16 - Наш дороговказ 
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    Після привалу з оглядом довколишніх пейзажів продовжили підйом по маркованій стежці лугом. 
Поволі спускались сутінки. Вітер посилювався і скоро вийшли на перевал Corbului (Фото 2.17).  
 

 
Фото 2.17 - На перевалі Corbului 

    Звідти прямували повз виходи скель г. Chica Соrbului і піднялись до рівної ділянки між узвишшям 
висотою 1727 м. та г. Chica Fedelesului (1820 м.) (Фото 2.18). Там менш вітряно, тому вирішили стати на 
ночівлю (Фото 2.19). Трохи попереду по маркованому шляху є джерело. 
 

 
Фото 2.18 - Підйом до місця ночівлі 
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Фото 2.19 - Місце ночівлі зранку з краєвидом на г. Suru 

Пройдено: 10,4 км, набір висоти 1463 м, скидання висоти 184,6 м     
  

 
    День 3 - 12.08.2019 (перед г. Chica Fedelesului - оз. Avrig) 
    Чергові прокинулись о 6:30, тож змогли помилуватись панорамою. Підйом групи о 7:00. Вихід о 8:45, 

рушили маркованою стежкою, по дорозі пройшли повз 2 джерела. З одного минулого дня набирали ввечері 
воду. Здійснили траверс г. Chica Fedelesului, г. 1805 м. і вийшли на хребет (Фото 3.1, Фото 3.2).  
 

 
Фото 3.1 та Фото 3.2 - Місце ночівлі і траверси г. Chica Fedelesului і г. 1805 м. 

 
На хребті є забетоноване місце від зруйнованої рефуджії. Це одноповерхові будиночки для 

безкоштовного перебування туристів. Всередині розміщені нари, іноді стільці та стіл. Різні за формою та 
загальним станом споруди, з варіативною кількістю жителів. Вони розташовані у безпечних місцях біля чи 
на туристичних шляхах. Відстані між ними можуть складати від кількох ходових годин і значно більше. В 
деякі дні в певних рефуджіях туристів дуже багато, в інші - тут можна спокійно пообідати, перечекати дощ чи 
переночувати. До рефуджій досить дбайливо ставляться, як у карпатських колибах, тут також лишають сіль, 
цукор та інші необхідні дрібниці. Їх не закривають. 
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Отже, для відпочинку в цих спорудах потрібно враховувати їх стан, популярність маршруту в певні 
місяці, складність шляху та відстань до них. 

 На жаль, деякі з них повністю зруйновані як та, яку пройшли (Фото 3.3). Поруч неглибока 
горизонтальна заглибина (Фото 3.4), там можна влаштувати ПМН, по воду йти приблизно 30 хв. чисто 
ходового часу до джерел, повз які пройшли раніше. 
 

 
Фото 3.3 та Фото 3.4 - Місце зруйнованої рефуджії та потенційне місце ночівлі 

 
 Далі зустріли коней. Табун вільно пасся і обережно відійшов подалі. А дехто зацікавлено роздивлявся 

мандрівників (Фото 3.5). 
 

 
Фото 3.5 - Місцева фауна - коні 

Продовжили рух по стежці і спуск до сідловини. Там зручне і ще більш затишне розташування для 
ПМН. Поруч 2 джерела (Фото 3.6). 
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 Фото 3.6 - Спуск в сідловину і ПМН 

 
На привалі із-за пагорба жваво вибігла отара овець у супроводі пастуха (Фото 3.7). З досвіду 

минулого походу Зх. Тавром команда знала, що їхні траверси і переходи з долини в долину – оптимальні 
варіанти руху. Надалі овечі та кінські стежки нам ставали в нагоді. 
 

 
Фото 3.7 - Отара дріботить по своїй стежці 

 
Здійснили підйом на в.1823 та в.Tataru по маркованій стежці, з обох боків її оточували низькі кущі. 

Після вершини спуск до пер. La Apa Cumpanita (Фото 3.8). Поруч справа знаходиться джерело (Фото 3.9). 
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Фото 3.8 - Підйом і подальший шлях 

 

 
Фото 3.9 - Місцезнаходження джерела 

 
За наступний перехід піднялись по маркованій кам'янистій стежці  по хребту, траверсували 

трав'янистий пагорб і почали підйом на г. Moasa. На шляху помітили турик, що здалеку був схожий на 
подорожнього в капелюсі (Фото 3.10). Пройшли повз розвилку і звернули правіше, наліво шлях веде до 
кабани Suru (Фото 3.11). 
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Фото 3.10 - Група біля турика 

 

 
Фото 3.11 - Група біля вказівника 

 
    Продовжили підйом на г. Moasa по грунтово-кам'янистій стежці, місцями рухались по осипному схилу і 
скельним виходам (Фото 3.12), (Фото 3.13). На маршруті перейшли через слабке джерело (Фото 3.14). Далі 
здійснили спуск та траверс г. Gavanu по кам'янистій стежці до сідловини Surului (Фото 3.15), (Фото 3.16).  
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Фото 3.12, Фото 3.13 - Ділянка з осипним схилом та скельними виходами 

 

 
Фото 3.14 - Джерело на маршруті 
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Фото 3.15 - Рух групи 

 

 
Фото 3.16 - Пройшли траверс г. Moasa 

 
    Після невеликого підйому по кам’янистій стежці від сідловини (Фото 3.17) , траверсували г. Suru, г. Capu 
Surului по кам'янисто- грунтовій стежці та дійшли до пер. Budislavului (Фото 3.18). На цьому відрізку шляху 
пройшли повз 3 джерела і ще одне дуже слабке того літа.  
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Фото 3.17 - Підйом від сідловини Surului на траверс г. Suru 

 

 
Фото 3.18 - На пер. Budislavului 
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Перевал (Portita) Avrigului (2172 м., 1А) 

Район, хребет, масив Назва 
перевалу 
/вершини 

Висота (м)(згідно з 
картою  Muntii Nostri 

Категорія 
складності 

Координати згідно 
з GPS-навігатором 

Літо 

Південні Карпати, 
західна частина 
хребта Făgăraş 

перевал 
(Portita) 
Avrigului  

2172 1А 45°34.410 
24°28.400 

 
Місцезнаходження на хребті, відрозі, річці:  Південні Карпати, західна частина хребта Făgăraş, 

з’єднує долину р. Budislavu та долину р.  Avrigеlui, північно-західніше від г. Ciortea East 
Загальний час проходження: 56 хв 
Час підйому: 11 хв 
Час спуску: 45 хв 
Категорія складності: 1А 
Можливі небезпеки і способи захисту:  падіння на осипному схилі 
Рекомендоване спеціальне спорядження на групу: взуття на неслизькій підошві, трекінгові палиці 
Опис:  
З пер. Budislavului траверсували г. Budislavu та г. Vartopu Rosu по кам'янисто-грунтовій стежці 15-20°, 

0,9 км. Справа в долині знаходиться рефуджія, ще нижче джерела та озеро Budislavu, льодовикового 
походження (Фото 3.19). Потім спустились до пер. (Portita) Avrigului (Фото 3.20). Ці переходи зайняли 31 
хвилину ходового часу. 
 

 
 Фото 3.19 - Траверс г. Budislavu та г. Vartopu Rosu 
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Фото 3.20 - На пер. (Portita) Avrigului 

 
    З пер. (Portita) Avrigului почали спуск до оз. Avrig. Це озеро також льодовикового походження. Цирк, що 
вирізав льодовик має дуже круті та загострені краї. Спуск здійснювали кам'янисто- грунтовою осипною 
стежкою 25°-30°, 1,5 км. (Фото 3.21), (Фото 3.22), (Фото 3.23). Біля початку спуску пройшли повз джерело, з 
нього в подальшому набирали воду. Спуск після серпантину осипної стежки виположився. 
 

 
Фото 3.21, Фото 3.22 - Спуск до оз. Avrig 
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Фото 3.22 - Шлях спуску до оз. Avrig і місцезнаходження джерела.  

 
На обох берегах озера досить вітряно, тому облаштовані з каменів стінки і місця для наметів. З 

цього боку в той день розташувалось багато туристів з різних країн, дехто купався чи засмагав у променях 
вечірнього сонця.  

Перейшли по грунтовій стежці на інший бік озера і стали на ночівлю (Фото 3.23).  
Того вечора виявили, що в озері живуть невеличкі рибки.     

 

   
Фото 3.23 - Місце ночівлі зранку 

 
Пройдено: 10,7 км, набір висоти 878,5 м, скидання висоти 574,5 м 
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День 4 - 13.08.2019 (оз. Avrig - котл. Pietroasa) 
Чергові прокинулись о 5:40. Загальний підйом о 6:26.  

Група вийшла о 8:47.  Ранок був вітряний. Цілий день сонячно і безхмарно.  
 

    Cідловина (Curmatura) de Vest a Garbovei (2111 м., 1А) 

Район, хребет, 
масив 

Назва перевалу 
/вершини 

Висота (м)(згідно з 
картою  Muntii 
Nostri 

Категорія 
складності 

Координати 
згідно з GPS-
навігатором 

Літо 

Південні Карпати, 
західна частина 
хребта Făgăraş 

 сідл. 
(Curmatura) de 
Vest a Garbovei  

2111 1А  45°34.38.8 
24°29.39.7 

 
Місцезнаходження на хребті, відрозі, річці:  Південні Карпати, західна частина хребта Făgăraş . На 

схід від  оз. Avrig,  на захід від г. Garbovei. З’єднує долину р.  Avrigelui та джерело  Căldărușei. 
Загальний час проходження: 1 год 20 хв 
Час підйому: 1 год 
Час спуску: 20 хв 
Категорія складності: 1А 
Можливі небезпеки і способи захисту: Скельно-осипний схил, рух з підлазами, самостраховка з 

допомогою трекінгових палок 
Рекомендоване спеціальне спорядження на групу:  взуття на неслизькій підошві, трекінгові палиці, 

каска. 
Опис:  
Від оз. Avrig піднялись по маркованій стежці, спочатку вона звивається між середньоблочних 

валунів льодовикового походження, згодом стає скельно-осипною (Фото 4.1), (Фото 4.2). Здійснили пологий 
підйом, кілька разів рухались з підлазами (Фото 4.3), середня крутизна схилу 30°. Місцями колись були 
закріплені віаферати, в день проходження вони були зняті. На маршруті багато зручних зачіпок для рук. 
Було кілька ділянок підйому по осипному схилу. 
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Фото 4.1, Фото 4.2  - Переходи через осипні ділянки 

 

 
Фото 4.3 - Ділянки з підлазами на підйомі 

 
Піднялись на сідловину (Curmatura) de Vest a Garbovei (Фото 4.4). 
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Фото 4.4 - На сідловині, вигляд на південну сторону 

 
І траверсували г. Garbovа та гребінь (Фото 4.5). З іншого боку гори знаходиться скалолазна стіна 

Garbovei. 
 

 
Фото 4.5 - Траверс г. Garbovа 

 
Потім пройшли через сідловину (Curmatura) de East a Garbovei, місцями були підлази (Фото 4.6) чи 

спуски по древнім, зарослими травою, виходам на поверхню скель (Фото 4.7).  
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Фото 4.6, Фото 4.7 - Підлази та спуски на маршруті 

 
На підйомі на г. Scara озирнулись і побачили уже пройдений шлях від озера Avrig (Фото 4.8). Також 

добре було видно г. Garbova та г. Ciortea. 
 

 
Фото 4.8 - Шлях від озера Avrig 

 
Далі прямували по маркованій кам'янисто-грунтовій стежці, по трав'яному схилу (Фото 4.9). На 

підйомі вітер подужчав.  
На вершині г. Scara були об 11:57 (Фото 4.10). 
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Фото 4.9 - Підйом трав'яним схилом 

 

 
Фото 4.10 - На вершині г. Scara 

 
Спускались по маркованій кам'янисто-грунтовій стежці, пройшли повз г. Puha і повернули на пер. 

Scara (Фото 4.11). На перевалі вирішили підкріпитись обідом і сховались від вітру за будиночком 
рятувальної служби Salvamont, що в той час виконував функцію маленької рефуджії на 6-8 чоловік. Поруч 
знаходяться рівні та більш захищені від вітру місця і нижче є джерело. Ця стоянка - ПМН з хорошим 
краєвидом.  
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 Фото 4.11 - Спуск до пер. Scara з маленькою рефуджією і прекрасним краєвидом  

 
Продовжили рух. Спочатку підйом на г. 2261 по маркованій кам'янисто-грунтовій стежці. Далі спуск 

та траверс із підлазами по скельно-осипній стежці до г. Mazgavu (Musceaua Scarii) (Фото 4.12), (Фото 4.13), 
(Фото 4.14). 
 

 
Фото 4.12, Фото 4.13, Фото 4.14 - Траверс із підлазами до г. Mazgavu (Musceaua Scarii) 
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Пер. Serbota  -  котл. Pietroasa  
  Здійснили підйом на г. Serbota по трав'янисто-кам'яній стежці. Спуск зі Щерботи у зв’язці на 

перевал скелями 45°-70° (82 м), дюльфер 1 (45 м), спуск у  котл. Pietroasa дюльфер 2 (35 м), по скельній 
стежці із жовтим маркером по середньоблочному осипному схилу. 
 

Гора Șerbota (2331 м, 1Б) 

Район, хребет, масив Назва 
перевалу 
/вершини 

Висота (м)(згідно з 
картою  Muntii 
Nostri 

Категорія 
складності 

Координати 
згідно з GPS-
навігатором 

Літо 

Південні Карпати, 
центральна частина 
хребта Făgăraş 

г. Șerbota 2331 1Б   45°35.47.1 
24°32.19.4 

 
Місцезнаходження на хребті, відрозі, річці:  Південні Карпати, західна частина хребта Făgăraş. 

З’єднує котл. Mieilor,  Șerbotei, Sărății. На захід від г. Negoiu. 
Загальний час проходження: 2 год 47 хв 
Час підйому: 32 хв 
Час спуску: 2 год 15 хв 
Категорія складності: 1Б 
Можливі небезпеки і способи захисту: Круті, прямовисні схили, великий кут нахилу гребеня 
Рекомендоване спеціальне спорядження на групу: каска, система низ + верх зблоковані, 4 карабіни 

на особу, спусковий пристрій типу вісімка, мотузка /кілька мотузок (L=50 м), розходка 
Опис:  
Спустились з г. Mazgavu (Musceaua Scarii) по маркованій скельно-осипній стежці, по трав'яному 

схилу. На переході через пер. Serbota оминули кілька груп, що ставили намети, поруч джерел нема, лише за 
крутим спуском в котловину Mieilor зі скиданням висоти більше 100 м. Краще запастись водою на пер. 
Scara. Тому ПМН без води поруч (Фото 4.15). 
Потім пройшли повз 2 високих турика, що здалеку схожі на подорожніх, що вічно йдуть на одному місці. 

Здійснили підйом на г. Serbota по трав'янисто-кам'яній стежці. На вершині г. Serbota були о 18:00 
(Фото 4.16).  
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Фото 4.15 - Шлях від г. Mazgavu(Musceaua Scarii) через пер. Serbota до г. Serbota 

 

 
 Фото 4.16 - На вершині г. Serbota 

 
З  г. Serbota ведуть 2 стежки, одна менш крута, знаходиться справа і спускається в котловину 

Pietroasa, друга - більш крута, з віафератами,з підлазами веде через вершину г. Saratii до пер.Cleopatra.  
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По запланованому маршруту рушили більш крутим маршрутом. Оцінили спуск і вирішили рухатись у 
зв'язках 45°-70°, 200 м (Фото 4.17, Фото 4.18). 
 

 
Фото 4.17, Фото 4.18 - Рух у зв’язках по гребеню 

 
Зазначу, що місцями  віаферати обірвані. Зважаючи на цей факт, вирішили повісити дюльфер 1, 

довжина 45 м (Фото 4.19), (Фото 4.20). Потім здійснили перехід по скельному гребеню і дюльфер 2, 
довжиною 35 м (Фото 4.21).Таким чином спустились до скельної стежки із жовтим маркером і рухались нею 
400 м, 15°-20°,  а потім по середньоблочному осипному схилу до МН. 

Ночівля на древньому моренному валу, поруч з джерелом. 
 

 
Фото 4.19 - Учасник під час дюльферу 1 
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 Фото 4.20 - Шлях спуску по дюльферу 1 

 

 
Фото 4.21 - Шлях дюльферу 2 та спуску до МН  

 
Пройдено: 6,38 км, набір висоти 672,3 м, скидання висоти 630,6 м 
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День 5 - 14.08.2019 (котл. Pietroasa - оз. Călţun) 
Чергові прокинулись о 8:40, а групу розбудили о 9:00. 
 В той день подорожні, які на день раніше ставили намети на пер. Serbota, спускались легшою 

стежкою і наздогнали нас. А з іншого боку до місця ночівлі групи піднялось стадо овечок (Фото 5.1). Їхнє 
різноголосе бекання було незабутнім (Фото 5.2).  
 

 
Фото 5.1 - Місце ночівлі зранку 

 

 
Фото 5.2 - Зустріч з отарою овець 
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Група о 10:30 рушила на спуск у котловину Pietroasa. Шлях пролягав по древньому моренному валу 
по маркованій стежці. Місцями йшли по крупноблочному конгломерату (Фото 5.3), (Фото 5.4), (Фото 5.5). 

 

 
Фото 5.3, Фото 5.4, Фото 5.5 - Рух групи по крупноблочному конгломерату 

 
Перевал Cleopatra (2355 м., 1А)  

Район, хребет, масив Назва 
перевалу 
/вершини 

Висота (м)(згідно з 
картою  Muntii 
Nostri 

Категорія 
складності 

Координати 
згідно з GPS-
навігатором 

Літо 

Південні Карпати, 
центральна частина 
хребта Făgăraş 

пер. 
Cleopatra  

2355 1А 45°35'14.1 

24°33'79.7 

Місцезнаходження на хребті, відрозі, річці:  Південні Карпати, центральна частина хребта Făgăraş. 
З’єднує котл. Mieilor та котл. Sărății. На південний схід від г. Negoiu. 

Загальний час проходження: 2 год 11 хв 
Час підйому: 1 год 23 хв 
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Час спуску: 48 хв 
Категорія складності: 1А 
Можливі небезпеки і способи захисту:  Скельно-осипний схил, рух з підлазами, самостраховка з 

допомогою трекінгових палок 
Рекомендоване спеціальне спорядження на групу:  взуття на неслизькій підошві, трекінгові палиці, 

каска 
Опис:  
В котловині перейшли через притоку річки Negoiului (Фото 5.6) і через джерело Negoiului (Фото 5.7). 

 

 
Фото 5.6 - котловина з озером Negoiu та рух групи до джерела Negoiului 
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Фото 5.7 - Перехід через джерело Negoiului 

 
Далі піднялись по маркованій стежці по крупноблочному та середньоблочному конгломерату та 

трав'яному схилу. 
Після недовгого переходу (10 хв ходового часу) відбувається приєднання ще однієї стежки справа. 

Вона піднімається від каскаду озер Negoiu. На підйомі мали змогу спостерігати за табуном коней, що пасся 
нижче по течії річки. 

Ще вище піднялись до водоспаду, він знаходиться справа від підйому. Також помітили багато квітів 
схожих на ромашки і звіробій.  

Продовжили підйом з котл. Mioarelor по середньоблочному конгломерату і трав'яному схилу середній 
кут 20°, були ділянки маршруту з підлазами (Фото 5.8), (Фото 5.9). 
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Фото 5.8, Фото 5.9 - Ділянки з підлазами 

 
Підйом по середньоблочному осипному схилу перейшов у рух по дрібному осипному схилу, середній 

кут нахилу 30° (Фото 5.10). Що чергувались із ділянками з підлазами (Фото 5.11) , (Фото 5.12). Ще вище 
рухались по трав'яному схилу.     
 

 
Фото 5.10 - Рух по дрібному осипному схилу 
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Фото 5.11, Фото 5.12 - Ділянки з підлазами 

 
Подивились на запланований і не пройдений шлях від г. Сursura Saratii до перевалу Cleopatra (Фото 

5.13). На трав’янисто-кам’яний перевал вийшли о 13:45 (Фото 5.14). 
Того дня тут ходило багато мандрівників, зустріли маленьку групу туристів з України, з якою в 

подальшому ще кілька разів перетинались. 
     Із-за г. Сursura Saratii почали насуватись і перевалюватись хмари - тож пішли далі. 
 

 
Фото 5.13 - Шлях від г. Сursura Saratii до перевалу Cleopatra  
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Фото 5.14 - Група на перевалі Cleopatra, вигляд на північний схід 

 
Гора Negoiu (2535 м., 1А) 

Район, хребет, масив Назва 
перевалу 
/вершини 

Висота (м) (згідно з 
картою  Muntii 
Nostri 

Категорія 
складності 

Координати 
згідно з GPS-
навігатором 

Літо 

Південні Карпати, 
центральна частина 
хребта Făgăraş 

г. Negoiu 2535 1А 
45°35.69.0 
24°33.27.2 
 

 

 
Місцезнаходження на хребті, відрозі, річці:  Південні Карпати, центральна частина хребта 

Făgăraş.  На південь від пер. Cleopatra. Поєднує котл. Mioarelor та Podeiului 
Загальний час проходження: 1 год 38 хв. 
Час підйому: 1 год 18 хв 
Час спуску: 20 хв 
Категорія складності: 1А 
Можливі небезпеки і способи захисту: небезпека впасти, скинути камінь 
Рекомендоване спеціальне спорядження на групу: каски, трекінгові палиці 
Опис:  
З перевалу рушили траверсом та здійснили підйом по кам'янистій маркованій стежці з підлазами на 

г. Negoiu, 30°, 387 м(Фото 5.15), (Фото 5.16), (Фото 5.17). 
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Тут також було багато подорожніх, бо ця гора є однією з найвищих у Румунії. На вершинному підйомі з 
підлазами крутизна схилу становила до 70°, 200 м.  
 

 
Фото 5.15 - Підйом на г. Negoiu 

 
Фото 5.16, Фото 5.17 - Рух групи по стежці з підлазами на г. Negoiu 

 
На вершину гори Negoiu піднялись о 15:20 (Фото 5.18).  
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Далі був спуск з гори по гребеню (Фото 5.19) і обхід Strunga Dracului по кам'янисто-осипній стежці зі 
спуском у котл. Berbecilor, схил крутизною 30°, 759 м. (Фото 5.20). Місцями переходили по скельним виходам 
(Фото 5.21), (Фото 5.22). Коротший перехід по хребту закрили через небезпеку обвалів каміння.  

На шляху спуску є дуже слабке джерело. І вздовж шляху росте багато квітів  - дзвоників.  
 

 
Фото 5.18 - Група на вершині г. Negoiu 

 

 
Фото 5.19 - Рух групи по гребеню 
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Фото 5.20 - Шлях спуску з гори Negoiu 

 
Фото 5.21, Фото 5.22 - Рух групи по стежці зі скельними виходами 

 
Перевал (Portita) Caltunului (2259 м., 1А) 

Район, хребет, масив Назва 
перевалу 
/вершини 

Висота (м)(згідно з 
картою  Muntii 
Nostri 

Категорія 
складності 

Координати 
згідно з GPS-
навігатором 

Літо 
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Південні Карпати, 
центральна частина 
хребта Făgăraş 

пер. (Portita) 
Caltunului 

2259 1А   

45°34.517 
24°33.443 

Місцезнаходження на хребті, відрозі, річці:  Південні Карпати, центральна частина хребта Făgăraş. 
Знаходиться біля г. Lespezi. Поєднує долину з р. Laita із котловиною Berbecilor.  

Загальний час проходження: 36 хв 
Час підйому: 11 хв 
Час спуску: 25 хв 
Категорія складності: 1А 
Можливі небезпеки і способи захисту: Спуск вздовж віаферати через можливе зісковзування із 

затертого шляху спуску. 
Рекомендоване спеціальне спорядження на групу: трекінгові палиці, каски 
Опис:  
Із котл. Berbecilor піднялись на перевал (Portita) Caltunului 400 м,  20°. Звідти здійснили спуск (Фото 

5.23), (Фото 5.24) і рухались по кам'янисто-осипній стежці, по середньоблочному і крупноблочному 
конгломерату , 500 м, 15°-20°  до озера Călţun (Фото 5.25), (Фото 5.26). 
 

 
Фото 5.23, Фото 5.24 - Спуск з перевалу (Portita) Caltunului 
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Фото 5.25, Фото 5.26 - Спуск групи до озера Călţun 

 
На ночівлю стали наметом в ніші біля великого валуна і вітрозахисної стінки з плоских каменів (Фото 

5.27), (Фото 5.28), (Фото 5.29). Воду набирали з озера, купатись в ньому заборонено. 
 

 

 
Фото 5.27, Фото 5.28, Фото 5.29 - Місце ночівля біля озера Călţun 

 
В той вечір в тиші туману вперше і не востаннє за похід побачили сарну. 
Ніч була вітряною. 
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Біля льодовикового озера розташовані 2 рефуджії. В той день вони були переповнені через 
популярність туристичного маршруту. 

Пройдено: 4,37 км, набір висоти 605,5 м, скидання висоти 507,6 м 
 

День 6 - 15.08.2019 (оз. Călţun - реф. Fereastra Zmeilor) 
Над озером з півдня височить гора Lespezi. Через яку повільно перевалювались хмари. 
Чергові прокинулись о 5:25. Решта групи о 6:30. 
Вийшли на маршрут о 8:20. Від місця ночівлі рушили над озером, пройшли повз старішу рефуджію і 

заглянули до нової. Нова (noul) реф. Călţun оснащена сонячною батареєю та розеткою на 220В, вміщує 6-8 
людей (Фото 6.1). 
 

 
  Фото 6.1 - Група біля нової рефуджії 

Гора Lăiţei (2350 м., 1А) 

Район, хребет, масив Назва 
перевалу 
/вершини 

Висота (м)(згідно з 
картою  Muntii 
Nostri 

Категорія 
складності 

Координати 
згідно з GPS-
навігатором 

Літо 

Південні Карпати, 
центральна частина 
хребта Făgăraş 

г. Lăiţei  2350 1А 45°35.16.6 

24°35.11.9 

 
Місцезнаходження на хребті, відрозі, річці:  Південні Карпати, центральна частина хребта Făgăraş. На 

схід від г. Lespezi та пер. Lăiţа. З’єднує долину Pietroasă a Lăiţeilului із долиною з річкою Pisica. 
Загальний час проходження: 1 год 30 хв 
Час підйому: 1 год. 10 хв 
Час спуску: 20 хв 
Категорія складності: 1А 
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Можливі небезпеки і способи захисту: крупноблочний і середньоблочний конгломерат, скельно-
осипний схил, рух вздовж гребеня, рух з підлазами, самостраховка з допомогою трекінгових палок 

Рекомендоване спеціальне спорядження на групу:  взуття на неслизькій підошві, трекінгові палиці 
Опис:  
Почали підйом по  крупноблочному і середньоблочному конгломерату, що складав марковану стежку, 

траверсували гребінь (Фото 6.2). Піднялись на г.  Lăiţei по кам'янистій маркованій стежці з підлазами та з 
осипними ділянками кут нахилу складав 20-50°, на перевальному підйомі - 60° (Фото 6.3), (Фото 6.4), (Фото 
6.5), (Фото 6.6). 

 

  
Фото 6.2 - Пройдений гребінь 
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Фото 6.3, Фото 6.4, Фото 6.5, Фото 6.6 - Підйом групи на г. Lăiţei 

 
На г. Lăiţei група піднялась о 9:40 (Фото 6.7). 
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Фото 6.7 - Група на г. Lăiţei 

 
Хмари в своєму швидкому темпі перевалювались через хребет. Тому спускались з низькою 

видимістю з г. Lăiţei по кам'янистій маркованій стежці з підлазами (Фото 6.8), (Фото 6.9). 
 

 
Фото 6.8 - Спуск групи з г. Lăiţei 

 
Далі траверсували гребінь з притисками, схил крутизною до 50°, дві ділянки – до 60° (Фото 6.10). 
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 Фото 6.9, Фото 6.10 - Підлази на шляху спуску та траверсу 

 
Траверсували г. Lăiţа, спустились на безіменний перевал. Зразу після відходу стежки вниз, справа є 

джерело, тож стали на обід. Там хороше місце для ночівлі, захищене від вітру. 
Зустріли ультрамарафонця, що готувався до змагання. 
Здійснили невеликий підйом та траверс г. Pisica (Фото 6.11). Далі спустились на гребiнь 

по  кам'янистій маркованій стежці до пер. Paltinu. Після перевалу на розвилці взяли правіше і піднялись на г. 
Paltinu. На вершині були о 12:51 (Фото 6.12).  Спустились по маркованій кам'янисто-грунтовій стежці.  

Мряка завадила побачити Трансфагарашське шосе під час траверсу гребеня (Фото 6.13) над тунелем 
Capra, мiсцями були пiдлази по скельним дiлянкам (Фото 6.14),  (Фото 6.15),  (Фото 6.16). 
 

 
Фото 6.11 - підйом та траверс г. Pisica 
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Фото 6.12 - Група на г.  Paltinu 

 

 
Фото 6.13 - Рух групи по гребеню 
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 Фото 6.14, Фото 6.15, Фото 6.16 -  Ділянки з підлазами на траверсі  

 
    Перевал Caprei (2314 м., 1А) 

 
Район, хребет, масив Назва 

перевалу 
/вершини 

Висота (м)(згідно з 
картою  Muntii 
Nostri 

Категорія 
складності 

Координати 
згідно з GPS-
навігатором 

Літо 

Південні Карпати, 
центральна частина 
хребта Făgăraş 

пер. Caprei   2314 1А 45°36.053 

24°37.244 

 
Місцезнаходження на хребті, відрозі, річці:  Південні Карпати, центральна частина хребта Făgăraş. 

З’єднує долини річок  Bâlea та Capra. Біля г. Lezerul Caprei. 
Загальний час проходження: 58 хв 
Час підйому: 15 хв 
Час спуску: 43 хв 
Категорія складності: 1А 
Можливі небезпеки і способи захисту: падіння з гребеня 
Рекомендоване спеціальне спорядження на групу: Трекінгові палиці 
Опис: 
Біля початку підйому на г. Lezerul Caprei, побачили новий вказівник (Фото 6.17), що нагадує про 

можливість зіслизнути і довго падати. Піднялись по крутій і в той день дуже слизькій кам'янистій 
маркованій стежці. 
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 Фото 6.17 - Група біля вказівника-нагадування 

 

 
 Фото 6.18 - Група на г. Lezerul Caprei 

 
Звідти спустились до пер.Caprei 700 м до 30° (Фото 6.19). Cпуск - 250 м, 20°. На шляху до озера Capra 

пройшли повз джерело. Там хороше ПМН (Фото 6.20). 
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 Фото 6.19 - Група на  пер.Caprei 

 

 
Фото 6.20 - Краєвид над оз. Capra 

 
Пройшли над оз. Capra по маркованій кам'янистій стежці до розвилки з пам' ятником альпіністам, далі 

стежкою ліворуч піднялись на безіменний пер. і перейшли у котл. Fundu Caprei. Спустились по кам’янисто-
грунтовій стежці, мiсцями рухались з притиском (Фото 6.21), (Фото 6.22).  
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Фото 6.21 - Спуск з безіменного пер. 

 

 
Фото 6.22 - Рух групи з притиском над котл. Fundu Caprei 
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Перевал Fereastra Zmeilor  (2169 м., 1Б) 

Район, хребет, 
масив 

Назва перевалу 
/вершини 

Висота (м)(згідно з 
картою  Muntii 
Nostri 

Категорія 
складності 

Координати 
згідно з GPS-
навігатором 

Літо 

Південні Карпати, 
центральна 
частина хребта 
Făgăraş 

пер.  Fereastra 
Zmeilor   

2169 1Б 45°36.190 

24°39.755 

 
Місцезнаходження на хребті, відрозі, річці:  Південні Карпати, центральна частина хребта Făgăraş . 

З’єднує долину  Caprei та  Apraşu Mare 
Загальний час проходження: 3 год 50 хв 
Час підйому: 39 хв 
Час спуску: 3 год 11 хв 
Категорія складності: 1Б 
Можливі небезпеки і способи захисту: Круті, прямовисні схили, великий кут нахилу гребеня 
Рекомендоване спеціальне спорядження на групу: каска, система низ + верх зблоковані, 4 карабіни на 

особу, спусковий пристрій типу вісімка, мотузка /кілька мотузок (L=50 м), розходка 
Опис:  
Траверсували г. Turnu Vartopel по маркованій кам'янистій стежці (Фото 6.23). На шляху є слабке 

джерело. Після цього піднялись і рухались по гребеню.  
На шляху зустрічались групи туристів, споглядали полянки диких квітів. І навіть помітили “діряву” 

скелю на пер. Fereastra Zmeilor, саме вона носить назву “Вікно драконів” (Фото 6.24). 
 

 
Фото 6.23 - Траверс  г. Turnu Vartopel 
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Фото 6.24 - Скеля з аркою на пер. Fereastra Zmeilor, “Вікно драконів” 

 
Після заключного привалу, дуже довгого, бо попереду на маршруті утворилась черга на вузькій і 

затертій ділянці скелі, що в той день в поєднанні з мжичкою була ще більш небезпечною. Прикметно, що 
там висить віаферата, а назва цієї ділянки звучить як “Trei Pasi de moarte”, тобто “Три кроки до смерті” (Фото 
6.25).  

Дочекались своєї черги і піднялись з пiдлазами. Далі закріпили та здійснили дюльфер (довжиною 35 
м) (Фото 6.26), (Фото 6.27). 
 

 
Фото 6.25 - Ділянка на маршруті з назвою та віафератою 
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Фото 6.26, Фото 6.27 - Дюльфер групи 

 
На етапі зісмику мотузок почалась злива, тому вирішили спуститись у котл. Căldarea de Vest до реф. 

Fereastra Zmeilor по мокрому кам'яному  схилу, який порic травою, ішли по крупноблочному осипному схилу. 
Рефуджія збудована на древній морені в долині р. Caprei, поруч менша рефуджія, але вона 

напівзруйнована.  
Рефуджія Fereastra Zmeilor, народна назва “Схованка для драконів”, виявилась дуже вмісткою, до 15 

чоловік (Фото 6.28).   
 

 
Фото 6.28 - Фасад рефуджії 

Буквально за 30 хв після нас до укриття підійшла група туристів із Польщі. Тому вечір провели у 
великій компанії. 
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Від рефуджії веде направо стежка до джерела, приблизно 800 м до нього. Спочатку вирішили 
лишитись там на ночівлю, потім після перегляду прогнозу погоди на наступний день, прийняли рішення 
зупинитись на днювання. 

Пройдено: 9,71 км, набір висоти 825 м, скидання висоти 937,4 м 
 

День 7 - 16.08.2019 (реф. Fereastra Zmeilor) 
Днювання. Провели день в компанії польських туристів, надвечір прийшли ще румунські, кілька 

пастухів зайшло впродовж дня.   
Було багато активностей, різноманітна погода,тож висушили речі та виспались (Фото 7.1). 

 

 
Фото 7.1 - В долині р. Caprei 

 
 

День 8 - 17.08.2019 (реф. Fereastra Zmeilor - біля реф. Fereastra Mică/ Sămbeta) 
Чергові прокинулись о 6:30, решта групи о 6:45. 
Рушили о 8.50 від реф. Fereastra Zmeilor по моренному валу і піднялись по мокрому кам'яному  схилу, 

який порic травою.  По стежці на трав'яному схилі на гребінь. Стежка не читається чітко.  
Піднялись до того місця, над котл. Căldarea de Vest, де під час зливи зійшли зі стежки і здійснювали 

спуск в рефуджію. Далі траверсували гребінь з підлазами, траверс г. Apraşu Mic, підйом на г. Păru de Fier 
(Фото 8.1) та спуск на пер. Vărtopului (Фото 8.2). 
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  Фото 8.1 - Група на підйомі  

 

 
 Фото 8.2 - Спуск на пер. Vărtopului і вигляд на подальший підйом на  на г. Mirsii 
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В той день на маршруті було незвичне пожвавлення. Суботній день в поєднанні з ультрамарафоном. 
Традиційно наша група активно вболівала. Дистанція змагання становила шлях від г. Moldoveanu до г. 
Negoiu. На маршруті зустріли чоловіка, якого раніше бачили під час підготовки до ультрамарафону. Попри 
мряку та вітер ці люди летіли до мети. 

Низка гір  г. Apraşu Mare - г. Mirsii (2468 -2470 м., 1А) 

Район, хребет, масив Назва 
перевалу 
/вершини 

Висота (м)(згідно з 
картою  Muntii 
Nostri 

Категорія 
складності 

Координати 
згідно з GPS-
навігатором 

Літо 

Південні Карпати, 
центральна частина 
хребта Făgăraş 

г. Apraşu 
Mare - г. 
Mirsii 

2468 -2470 1А 45°35.46.7 

24°40.41.0 

 

 
Місцезнаходження на хребті, відрозі, річці:  Південні Карпати, центральна частина хребта Făgăraş. На 

південь від оз.  Podu Giurgiului. г. Mirsii – південно-східний відріг г.  Apraşu Mare. На схід від  пер. Vărtopului, 
що з’єднує цирк Buda та котл. Vărtopului 

Загальний час проходження: 30 хв 
Час підйому: 17 хв 
Час спуску: 13 хв 
Категорія складності: 1А 
Можливі небезпеки і способи захисту: Скельно-осипний схил, рух по гребеню, самостраховка з 

допомогою трекінгових палок 
Рекомендоване спеціальне спорядження на групу:  взуття на неслизькій підошві, трекінгові палиці 
Опис:  
Після першого привалу на пер. Vărtopului піднялись по кам’янистому схилу 60°- 70°, траверсували г. 

Apraşu Marе і піднялись по кам’янистій стежці до вершини (Фото 8.3). На гребені побачили озеро Buda (Фото 
8.4). 

Рухались по гребеню (Фото 8.5), (Фото 8.6) на г. Mirsii. 
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 Фото 8.3 - Піднялись по кам’янистій стежці на г. Mirsii 

 

 
 Фото 8.4 - Озеро Buda 
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 Фото 8.5,  Фото 8.6 - Рух групи по гребеню 

 
З г. Mirsii спустились до руїн реф. Podu Giurgiului по кам'янистій стежці, з осипними ділянками, 

крутизна схилу до 60°, середня крутизна - 40°   (Фото 8.7).  
 

 
 Фото 8.7 - Спуск до озера Podu Giurgiului і руїн рефуджії 
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 Від озера і руїн реф. Podu Giurgiului траверсували г. Podragu по кам'янистій стежці до пер. Podragului. 
Під час підйому на г. Tărăţa зліва споглядали озеро Podragu (Фото 8.8) 
 

 
Фото 8.8 - озеро Podragu  

 
Підйом та спуск з г. Tărăţa до пер. Podul Giurgiului здійснили по кам'янистій стежці,  потім 

траверсували гребінь та г. Giurgiului до пер. Ucea Mare.  
На перевалі стали на обід, нижче цієї точки знаходиться джерело Orzăneaua Mică. 
 
Гора Viştea Mare (2172 м., 1А) 

Район, хребет, масив Назва 
перевалу 
/вершини 

Висота (м)(згідно з 
картою  Muntii 
Nostri 

Категорія 
складності 

Координати 
згідно з GPS-
навігатором 

Літо 

Південні Карпати, 
центральна частина 
хребта Făgăraş 

г. Viştea Mare 

  

2527 1А 45°36.105 
24°44.099 

 
Місцезнаходження на хребті, відрозі, річці: Південні Карпати, центральна частина хребта Făgăraş. 

Вершина сполучає долини річок Orzănele, Viştea Mare, Valea Rea. 
Загальний час проходження: 1 год 7 хв (без врахування рад. сходження на г. Moldoveanu) 
Час підйому: 37 хв 
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Час спуску: 25 хв 
Категорія складності: 1А 
Можливі небезпеки і способи захисту: падіння на осипному схилі 
Рекомендоване спеціальне спорядження на групу: трекінгові палки та взуття з рифленою підошвою 
Опис:  
Після привалу траверсували г. Corabia, гребінь і г. Ucea Mare. Був момент, коли хмари розступились і 

команда побачила у всій красі вершини г. Viştea Mare та г. Moldoveanu (Фото 8.9). 
 

 
Фото 8.9 - г. Viştea Mare та г. Moldoveanu 

Здалеку чулись радісні вигуки з вершини, хоча вона весь час була в хмарах. 
Потім перейшли через пер. Ucişoarei, гребінь та пер. Orzănele по кам'янистій стежці (Фото 8.10), (Фото 

8.11). 
 

 
Фото 8.10 - Пройдений шлях 
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Фото 8.11 - підйом на г. Viştea Mare 

 
Піднялись на г. Viştea Mare по кам'янистій стежці 400 м, середня крутизна 45°. На горі були о 17:05 

(Фото 8.12). Звідти радіально піднялись по скельній стежці (Фото 8.13) з ділянками підлазів на г. 
Moldoveanu, середня крутизна схилів - 45°-55°. На вершині група була о 17:17 (Фото 8.14). 
 

 
Фото 8.12 - Група на г. Viştea Mare 
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Фото 8.13 - Підйом на г. Moldoveanu 

 

 
Фото 8.14 - Група на г. Moldoveanu 

 
Спустились з г. Viştea Mare по кам'янистій стежці, місцями осипним схилом і скельними сходинками. 

Були протяжні ділянки 40-50 м крутизною до 60°, 400 м, середня крутизна 45° (Фото 8.15), (Фото 8.16), (Фото 
8.17), (Фото 8.18). 
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Фото 8.15 - Спуск з г. Viştea Mare 

 

 
Фото 8.16, Фото 8.17 - Продовження спуску з г. Viştea Mare  
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Фото 8.18 - Шлях повз реф. Viştea Mare  

 
На цій ділянці шляху є кілька ПМН: біля оз. Rea та реф. г. Viştea Mare, джерела з водою нижче в 

долині. Рефуджія в ту суботу була переповнена, відносно плоска ділянка землі поруч - також. 
Тож продовжили підйом і траверс г. Hărtopul Ursului, на схилі гори зустріли отару овець (Фото 8.19).  
Траверсували г. Galbenele, спустились до пер. Viştişoarei (Gălăşescului). Піднялись і траверсували г. 

Gălăşescu Mare по кам'янисто-грунтовій стежці (Фото 8.20). 
 

 
 Фото 8.20 - Майбутній шлях оповитий хмарами 

 
Пройшли над ПМН, що знаходиться біля озера Gălăşescu (Фото 8.21). 
Озирнулись, щоб побачити, що пройдений траверс теж оповили хмари (Фото 8.22). 
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 Фото 8.21 -  ПМН біля озера Gălăşescu 

 

 
 Фото 8.22 - Пройдений шлях теж оповитий хмарами 
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Спустились  по кам'янисто-грунтовій стежці до пер. Răcorele (Fereastra Răcorelelor) (дослівно перекл. 
“Вікно прохолоди”). Траверсували г. Gălăşescu Mic та спустились до реф. Fereastra Mică/ Sămbeta (з влучною 
назвою “Маленька субота”).  

Стали на ночівлю в ту суботу біля рефуджії Fereastra Mică/ Sămbeta (Фото 8.23).  
 

 
Фото 8.23 - Місце ночівлі зрання 

Пройдено: 15,5 км, набір висоти 1730 м, скидання висоти 1573 м 
 

День 9 - 18.08.2019 (біля реф. Fereastra Mică/ Sămbeta - біля реф. Comisu) 
Чергові прокинулись о 7:00, вся команда встала о 7:35. 
Почали підйом від МН о 9:50 г. Slănina (Budru) по кам'янисто-грунтовій стежці та траверсували її (Фото 

9.1).  
З маршруту відкрився чудовий краєвид на подальший шлях та котловину Căldarea Băndea (Фото 9.2).  

 

 
Фото 9.1 - Підйом та траверс г. Slănina (Budru) 
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Фото 9.2 - Краєвид з подальшим шляхом 

 
Після невеликого спуску по кам'янисто-грунтовій стежці (Фото 9.3) побачили на розвилці дуже 

охайний новий вказівник (Фото 9.4). Рухались прямо і траверсували г. Colţu Bălăceni, г. (La) Cheia Bandei, г. 
(lui) Mogoş,  г. Urlea та спустились на пер. (Portita) Lacului по кам'янисто-грунтовій стежці (Фото 9.5), (Фото 
9.6), (Фото 9.7), (Фото 9.8), (Фото 9.9). Із-за гребеня проривався холодний вітер. Мандрівників на шляху було 
значно менше, ніж вчора. Стежка чергувалась із ділянками скельних виходів (Фото 9.10) 
 

 
Фото 9.3 - Спуск з г. Slănina (Budru) 

 



115 

 

 
Фото 9.4 - Каліграфія вказівників  

 

 
Фото 9.5, Фото 9.6 - Рух групи над котл. Căldarea Băndea 
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Фото 9.7 - Рух групи над котл. Căldarea Băndea 

 

 
Фото 9.8, Фото 9.9 - Продовження руху групи над котл. Căldarea Băndea 
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Фото 9.10 - Група на ділянці із скельним виходом 

 
З перевалу (Portita) Lacului у східно-південному напрямку відходить стежка на спуск до ПМН біля оз. 

Urlea чи в реф. Lacul Urlea (Фото 9.11). 
 

 
Фото 9.11 - ПМН біля оз. Urlea чи в реф. Lacul Urlea 

 
Після відпочинку на привалі піднялись та траверсували г. Lezerului, г. La Fundu Băndei по грунтовій 

стежці.   
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В долині з півдня знаходиться низка льодовикових озер, в той день вони були особливо красивими 
(Фото 9.12). 

На наступному привалі ще здалеку почули передзвін, а далі спостерігали за дуже жвавим кочуванням 
отари овець (Фото 9.13), (Фото 9.14).  
 

 
Фото 9.12 - узвишшя Șleaul Leaotei та льодовикові озера 

 

 
Фото 9.13, Фото 9.14 - Отара овець вдалечині та близько 

 
 Продовжили рух. Спустились і траверсували Șleaul Leaotei, г. Leaotа(Zarna). Місцями проходили 

ділянки зі скельними виходами (Фото 9.15). 
 Спустились до реф. Zăma по кам'янисто-грунтовій та трав'янистій стежці (Фото 9.15), (Фото 9.16), 

(Фото 9.17), (Фото 9.18). З боків від стежки почали зустрічатись чорничні кущики і альпійська сосна. 
На спуску була ділянка схилу з середньоблочним та дрібним камінням, раніше осипний схил, тепер 

порослий травою і з деяким живим камінням (Фото 9.19). 
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 Фото 9.15, Фото 9.16 - Спуск до реф. Zăma 

 

 
Фото 9.17, Фото 9.18 - Продовження спуску до реф. Zăma 
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Фото 9.19 - Спуск по схилу до реф. Zăma 

 
Біля реф. Zăma знаходиться озеро. Тут можна влаштувати ПМН. Від рефуджії трохи на схід 

знаходиться спуск до річки  Zărna, з іншого боку хребта є джерело, що впадає в р. Urlea (Фото 9.20). 
 

 
Фото 9.20 - ПМН біля реф. Zăma та озера 

 
Від рефуджії рухались вздовж сідловини Zărnei по кам'янисто-грунтовій і трав'янистій стежці. 

Здійснили підйом та траверс г. Zărna по кам'янисто-грунтовій стежці.  
В той день було спекотно в прояснення і прохолодно, коли насувались хмари. На шляху все більше 

зустрічали різних комах та кущиків чорниць. Дійшли до джерела на схилі гори і стали на обід. 
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На ділянках траверсу весь час озирались, щоб побачити новий ракурс високих гір хребта Făgăraş 
(Фото 9.21). 

Після перерви траверсували г. Zărna, г. La Fundu Lăngii (Faţa Unsă), г. 2232, піднялись та пройшли повз 
пер. Radului (Фото 9.22), (Фото 9.23), (Фото 9.24). Вказівники – великі плоскі камені, що були закопані 
вертикально, були надійними провідниками в той день. За перевалом відкрилась картина пройденого шляху 
за даний перехід (Фото 9.25). 

 Траверсували г. 2298, г. Ludişoru  по кам'янисто-грунтовій та трав'янистій стежці (Фото 9.26), (Фото 
9.27). 
 

 
Фото 9.21 - Новий ракурс високих гір хребта Făgăraş 

 

 
Фото 9.22 - Шляхи траверсів 
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Фото 9.24 - Шлях траверсу (інший ракурс) 

 

 
Фото 9.25 - Пройдені стежки 
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Фото 9.26, Фото 9.27 - Траверс групою г. 2298, г. Ludişoru 

 
 Спустились до реф. Curmătura Brătilei по грунтово-кам'янистій та трав'янистій стежці (Фото 9.28), 

(Фото 9.29). Тут може бути ПМН біля реф. Curmătura Brătilei , джерело знаходиться трохи вище по схилу на 
північ. Дуже гарні краєвиди. Рефуджії в той день мали спільну особливість – схожі за формою то 
забарвленням на футбольні м’ячі. Дуже обтічні та вітрозахищені. 

Від рефуджії піднялись невеликим серпантином по грунтово-кам'янистій та трав'янистій стежці 
вздовж г. Brătilă (Фото 9.30).  
 

 
Фото 9.28 - Шлях спуску до реф. Curmătura Brătilei 
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Фото 9.29, Фото 9.30 - Шлях підйому вздовж г. Brătilă 

 
Після підйому траверсували по грунтово-кам'янистій та трав'янистій стежці г. Pietrele Popii, г. 2212, 

Bilea Mare, г. Berivoiul Mare (Фото 9.31), (Фото 9.32). 
Обабіч стежки росло багато різнотрав’я, яке низько хилилось від вітру (Фото 9.33). 

 

 
Фото 9.31, Фото 9.32 - Траверси г. Pietrele Popii, г. 2212, Bilea Mare, г. Berivoiul Mare 

 

 
Фото 9.33 - Флора навколо стежки 
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На заключному переході того дня нас наздогнала невелика група мандрівників, вони дуже поспішали 
зустріти робочі дні поближче до населеного пункту, тому вирушили у швидкому темпі разом (Фото 9.34). На 
розвилці взяли направо. Наліво веде дорога до реф. Berevoescu, джерело знаходиться західніше зразу після 
повороту наліво, інші розташовані нижче по висоті. Траверсували г. Berevoescu (Berivoiul) Mare по грунтово-
кам'янистій стежці і пройшли повз джерело. Рухались через пер. Luţelor,  траверсували г. Luţelе, г. 2135 по 
трав'янистій стежці та спустились по кам'янисто-грунтовій стежці до  реф. Comisu.  

Біля рефуджії Comisu зупинились наметом на ночівлю (Фото 9.35). Поруч не знаходяться джерела, 
тому краще набрати воду з джерела на обідній стоянці чи перед розвилкою до г. Berevoescu (Berivoiul) Mare. 

На південь від МН знаходиться велике водосховище Lacul de Acumulate Pesineagu, що яскраво 
освітлюють вночі. 
 

 
Фото 9.34 - Шлях руху групи 

 

 
Фото 9.35 - Місце ночівлі зранку             

Пройдено: 23,8 км, набір висоти 1181 м, скидання висоти 1496 м 
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День 10 - 19.08.2019 (біля реф. Comisu - біля г. 1271) 
Чергові встали о 7:15, розбудили групу о 7:30. 
Вирушили від місця стоянки о 10:30. Спустились по маркованій стежці по трав'яному схилу до 

вказівника (Фото 10.1), (Фото 10.2).  
Дійшли до лісової зони і спустились по кам'янистій стежці через ялиновий ліс (Фото 10.3) спочатку до 

пер. Comisu та г. Lerescu, а потім до місць вирубки (Фото 10.4). 
 

 
Фото 10.1 - Спуск групи до зони лісу 

 

 
Фото 10.2 - Група біля вказівника 
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Фото 10.3 - Спуск групи по лісовій стежці 

 

 
Фото 10.4 - Спуск групи по стежці вздовж вирубки 

 
На тих ділянка густо ріс Іван-чай, малинники, багато різнотрав’я. Відмічу, що біля місця ночівлі та на 

шляху росло багато гарних квітів (Фото 10.5), (Фото 10.6). 
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Фото 10.5, Фото 10.6 -  Місцева флора  

 
Спустились до сідлов. (Curmătura) Lerescului і здійснили траверс схилу по грунтово-кам'янистій дорозі 

(Фото 10.7). Була ділянка з буреломом 700 м (Фото 10.8), (Фото 10.9). 
 

 
Фото 10.7 - Траверс схилу по грунтово-кам'янистій дорозі 
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Фото 10.8, Фото 10.9 - Група долає ділянки з буреломом  

 
     На шляху підйому переходили безлісу ділянку високотрав’я (Фото 10.10), (Фото 10.11). Піднялись до 

вказівника (Фото 10.12).  
 

 
Фото 10.10, Фото 10.11 - Група долає ділянку високотрав’я  
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Фото 10.12 - Група біля лісового вказівника 

 
Звідти повернули наліво в хащі та спустились по вологій  грунтово-кам’янистій стежці до мішаного 

лісу, вся ділянка становила високотрав’я (Фото 10.13), (Фото 10.14). Далі був спуск по лісовій маркованій 
стежці до річки (Фото 10.15), брід ріки  Lerescu (Фото 10.16). 
 

 
Фото 10.13, Фото 10.14 - Група долає ділянку високотрав’я  
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Фото 10.15 - Група на спуску по маркованій лісовій стежці 

 

 
Фото 10.16 - брід ріки Lerescu 
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 Після броду побачили старі, врослі в дерево вказівники (Фото 10.17). Вийшли на лісову автомобільну 
дорогу і рухались по ній вздовж ріки Lerescu по лівому ор. боці (Фото 10.18).     

Пройшли через 1 міст, повз будинок лісництва Canton Silvic Rudăriţa, перейшли через ще один міст і 
повернули наліво (Фото 10.19). 
 

 
Фото 10.17 - Група біля старого вказівника 

 

 
Фото 10.18 - Рух групи по лісовій автомобільній дорозі 
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Рухались по грунтовій дорозі, крім загальних вказівників про вогнебезпеку, побачили плакат, що 
попереджав, що на цій  території проживають небезпечні тварини (Фото 10.19).  
 

 
Фото 10.19 - Група біля плакату-застереження 

 
На шляху перейшли через 2 мости. На розвилці та з'єднанні 2 приток р. Cenușa (Bărsa) пройшли 

прямо.  
Ліс був надзвичайно тихим. Стали на обід збоку від дороги.  
Після обідньої перерви піднялися вздовж р. Cenușa (Bărsa), йшли нікуди не звертаючи. Місцями 

дорога укріплена бетонними блоками  (Фото 10.20). 
 

 
Фото 10.20 - Рух групи по грунтовій дорозі вздовж р. Cenușa (Bărsa) біля старого вказівника 

 
Дорога закінчилась, почали підйом по руслу р. Cenușa (Bărsa). Були ділянки з прижимом, ділянки 

каньйону (Фото 10.21), (Фото 10.22), (Фото 10.23),  (Фото 10.24),  (Фото 10.25),  (Фото 10.26). 
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Фото 10.21, Фото 10.22, Фото 10.23 - Підйом групи по руслу р. Cenușa (Bărsa) 
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Фото 10.24, Фото 10.25, Фото 10.26  - Продовження підйому групи по руслу р. Cenușa (Bărsa) 

 
Вздовж русла ріки групу супроводжувала малина. 
У витоках річки продовжили підйом по трав'яному схилу до стежки (Фото 10.27).     
По маркованій грунтово-кам'яній стежці траверсували г. Țagla (Țaglei). 
Помітили, що кожне дерево на ділянці лісу, який готували до вирубки,  було промарковане чіпом.  
За 55 хв ходового часу дійшли до місця спуску до витоків р. Barsa lui Bucur. Спускались по трав'яному 

та кам'янисто-грунтовому схилу (Фото 10.28),  (Фото 10.29).  
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Фото 10.27 - Група на підйомі  по трав'яному схилу до стежки  

 

 

 
Фото 10.28, Фото 10.29 - Група на спуску до витоків р. Barsa lui Bucur 
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Потім здійснили спуск по руслу р. Barsa lui Bucur з притисками (Фото 10.30),  (Фото 10.31). І вийшли на 
намиті береги річки, потім стежку із щебеня і траверсували г. Pleaşa (1470). Рухались по стежці зі щебеня і 
пройшли повз г. 1271  (Фото 10.32). 
 

 

 
Фото 10.30, Фото 10.31 - Спуск групи по руслу р. Barsa lui Bucur з притисками 

 

 
Фото 10.32 - Рух групи по стежці зі щебеня вздовж р. Barsa lui Bucur 
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Зупинились на поляні коло дороги на лівому ор. березі р. Barsa lui Bucur (Фото 10.33). Воду набирали з 
річки. 
 

 
Фото 10.33 - Місце ночівлі зранку         

Пройдено: 21,4 км, набір висоти 821,7 м, скидання висоти 1689 м 
     

 
День 11 - 20.08.2019 (біля г. 1271 - реф. Diana) 
Прокинулись традиційно першими чергові о 6:45, всі інші піднялись о 7:15.  
Група вийшла о 8:56. Продовжили вчорашній спуск по грунтовій дорозі, пройшли повз притоку Ciumei з 

лівого ор. боку. Також проминули 2 ПМН - галявини коло річки та її приток. 
День був ясним та сонячним. Що додавало особливого контрасту у порівнянні із мрякою кількох 

попередніх днів  (Фото 11.1).  
Вийшли за шлагбаум (Фото 11.2) і направо продовжили спуск по грунтовій дорозі, пройшли повз г. 

Teleni  з правого боку. Зустріли худобу, що йшла пастися на полянки та пройшли повз  літники. Грунтова 
дорога вела до розвилки (Фото 11.3), повернули направо, піднімались по асфальтованій дорозі вздовж р. 
Bărsa Mare. Над шляхом височіли сліпучосвітлі скелі Piatra Craiului (Фото 11.4). 
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Фото 11.1 - Рух групи в напрямку г. Teleni 

 

 
Фото 11.2 - Група на розвилці за шлагбаумом 
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Фото 11.3 - Рух групи до виходу з хр. Tagl 

 

 
Фото 11.4 - Рух групи по асфальтованій дорозі з краєвидом на хр. Piatra Craiului 

 
На невеликій поляні коло річки Bărsa Mare зупинились на обід.  
Добре відпочили і почали підйом по грунтовій дорозі до розвилки доріг перед кабаною Plaiul Foii. 
Заздалегідь вирішили запастись водою. Навпроти кабани є потужне джерело. Набрали 14 літрів води 

на 4 людини, в результаті виявилось, що замало на 3,5 л. На подальшому шляху були 2 слабеньких джерела.  
Зверну увагу, що вказівники на цьому хребті вирізані з дошки і оформлені зі смаком (Фото 11.5).  
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Фото 11.5 -  Вказівник біля Piatra Craiului  

 
Почали підйом по грунтовій дорозі, трав'яному схилу в долині Urşilor (Фото 11.6). Поруч влітку жила 

отара овець, тому стежка не читалась, весь схил був просмугований стежками. Група взяла правіше ніж 
потрібно і пішли не в тому напрямку, після цього спустились та продовжили підйом по грунтовій стежці в 
напрямку реф. Diana. 
 

 
Фото 11.6 - Підйом в долині Urşilor 

Навколо росли ліщинові кущі, ялини та буки. Зайшли в ліс (Фото 11.7). Піднімались по грунтовій 
стежці, кам'янистій осипній стежці, долали скельні виходи і повалені дерева (Фото 11.8), (Фото 11.9), (Фото 
11.10), (Фото 11.11).  
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Фото 11.7 - Підйом по буковому лісу 

 

 
Фото 11.8 - Долання групою перешкод на шляху 

 

 
Фото 11.9, Фото 11.10 - Підйом групи по грунтовій та кам'янистій осипній стежці  
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Фото 11.11 - Долання групою перешкод на шляху 

 
На шляху піднялись повз 2 струмки, смачні, проте повільні. Вище на маршруті не проходили повз 

джерела води аж до спуску з хребта. 
 Продовжили підйом по грунтовій стежці, кам'янистій осипній стежці (Фото 11.12), (Фото 11.13).  

 

 
Фото 11.12, Фото 11.13 - Підйом групи  по грунтовій та кам'янистій осипній стежці   
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Навколо посеред лісу височіли скелі, здалеку бачили кілька заглибин-печер. Також на шляху 
зустрічалось багато красивих квітів (Фото 11.14). 
 

 
Фото 11.14 - Місцева флора  

 
Хребет є заповідником і поволі приходило усвідомлення чому це місце обрали одним із семи чудес 

Румунії. 
Довго відпочивали і розмовляли з румунським туристами за 6 хвилин ходового часу до рефуджії Diana 

(Фото 11.15). В якій зупинились на ночівлю, за збігом обставин із компанією туристів з України.  
 

 
Фото 11.15 - Місце ночівлі ввечері 

 
Рефуджія Diana невелика, оптимально вміщує 6 осіб. Поруч затишна галявина із колодами для 

сидіння, інформаційним стендом про заповідник та вказівником. 
Дане місце ночівлі без води, її варто набрати з описаних вище джерел або з північно-західного боку від 

рефуджії спускається стежка до монастиря, там найближче джерело.  
Пройдено: 12 км, набір висоти 866,6 м, скидання висоти 403,1 м 
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День 12 - 21.08.2019 (реф. Diana - поляна Sălătruc) 
Чергові прокинулись о 4:30, група піднялась о 5:00.  

 
Гора Padina Popii (2018 м., 1А)  

Район, хребет, масив Назва 
перевалу 
/вершини 

 

 

Висота (м)(згідно з 
картою  Muntii 
Nostri 

Категорія 
складності 

Координати 
згідно з GPS-
навігатором 

Літо 

Південні Карпати, 
північно-східна 
частина хребта  Piatra 
Craiului 

г. Padina 
Popii 

2018 1А 45°33.89.1 

25°14.32.1 

 
Місцезнаходження на хребті, відрозі, річці:  Південні Карпати, північно-східна частина хребта  Piatra 

Craiului. На південний захід від г. Turnu, на північний-схід від г. Ascuţit. З’єднує плоскогір’я Curmaturii та 
плоскогір’я та луг Fostului. 

Загальний час проходження: 3 год 10 хв 
Час підйому: 2 год 30 хв 
Час спуску: 40 хв 
Категорія складності: 1А 
Можливі небезпеки і способи захисту: Скельно-осипний схил, рух з підлазами, траверс гребеня, рух з 

самостраховка з допомогою трекінгових палок 
Рекомендоване спеціальне спорядження на групу:  взуття на неслизькій підошві, трекінгові палиці, 

каска. 
Опис:  
Від реф. Diana почали підйом по маркованій кам'янистій стежці через ліс о 6:30, була ділянка з 

буреломом (Фото 12.1) та віафератою (Фото 12.2). Пройшли вздовж відрогу головного хребта Munchia 
Padinei Închise. Пройшли повз невелику печеру (Фото 12.3). Рухались вздовж г. Orga Mare, траплялись 
ділянки з буреломом, середня крутизна схилу 30° (Фото 12.4).  
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Фото 12.1 - Рух групи через бурелом 

 

 
Фото 12.2 - Шлях спуску вздовж віаферати 
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Фото 12.3 - Заглянули в невелику печеру 

 

 
Фото 12.4 - Рух по ділянці лісу з буреломом 
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На крутих, обривистих схилах бачили сарн, що сміливо перескакували через валуни і спостерігали за 
людьми  (Фото 12.5). 
 

 
Фото 12.5 - Сарна 

 
Ранок був ясний, погода сонячною цілий день.  
Місцями піднімались по дрібному осипному схилу, перетнули кілька кулуарів, йшли повз жереб (Фото 

12.6), (Фото 12.7), (Фото 12.8). Усюди стежка маркована і вказані необхідні повороти. 
 

 
Фото 12.6, Фото 12.7 - Підйом групи по дрібному осипному схилу 
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Фото 12.8 - Шлях підйому 

 
На підйомі пройшли 2 ділянки зі скельними підлазами (Фото 12.9). Після другого переходу вийшли на 

відріг г. Padina Popii, там знаходиться перехід між двома стежками на підйом. Обрали та перейшли на 
південно-західну стежку. Піднялись через жереб на г. Padina Popii (Фото 12.11). 

 
 Фото 12.9 - Спуск по скельному підлазу 
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Фото 12.10 - Шлях підйому по дрібному осипному схилу 

 

 
Фото 12.11 - Група на г. Padina Popii 

 
Звідти відкрився краєвид на гребені хребта і навколишні поселення.  
Потім траверсували гребінь. Гребені спускались до сідловин і далі йшов підйом на наступний гребінь 

(Фото 12.12), (Фото 12.13). 
Були ділянки скельних підлазів (Фото 12.14). Рух вздовж віаферати, довжиною десь 12 м (Фото 12.15), 

(Фото 12.16).  



151 

 

 
Фото 12.12, Фото 12.13 - Рух групи вздовж скельних гребенів 

 

 
Фото 12.14 - Скельний підлаз 
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Фото 12.15, Фото 12.16 - Ділянка з віафератою 

Були місця, де стежка йшла через жереб. Піднялись із ділянками підлазів, по кам'янистій стежці на г. 
Ascuţit  (Фото 12.17). На вершині були об 11:02 (Фото 12.18), (Фото 12.19). 
 

 
Фото 12.17 - Підйом на вершину  г. Ascuţit вздовж скельних гребенів 
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Фото 12.18 - вершина  г. Ascuţit, вигляд з південного заходу, далі видно рефуджію  

 

 
Фото 12.19 - Група на вершині  г. Ascuţit, вигляд з північного заходу  

 
З південно-західного боку від г. Ascuţit знаходиться реф. Ascuţit (Carol Lehman). Спустились до неї на 

обід. Рефуджія невелика, приблизно на 6 осіб. поруч є рівні ділянки, менше чи більше захищені від вітру, де 
можна стати наметом. 

Від реф. Ascuţit (Carol Lehman) продовжили спуск з г. Ascuţit (Фото 12.20). Рухались по гребеню, з 
ділянками підлазів, по кам'янистій стежці на г. Țimbalul Mare. 

На вершині були в 13:47 (Фото 12.21). 
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Фото 12.20 - Спуск з г. Ascuţit 

 

 
Фото 12.21 - Група на г. Țimbalul Mare 

 
По дорозі побачили один із символів заповідника – дикі гвоздики (Фото 12.22). 
Далі з ділянками підлазів по кам'янистій стежці піднялись на г. Între Țimbale і спустились до пер. 

Călinețului. Потім  піднялись на г. Țimbalui Mic і на спуску знову побачили сарн (Фото 12.23). 
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Фото 12.22 - Місцева флора - дикі гвоздики 

 

 
Фото 12.23 - Неочікувана зустріч 
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Гора La Om (2238 м., 1А) 
 

Район, хребет, масив Назва 
перевалу 
/вершини 

 

 

Висота (м)(згідно з 
картою  Muntii 
Nostri 

Категорія 
складності 

Координати 
згідно з GPS-
навігатором 

Літо 

Південні Карпати, 
центральна частина 
хребта  Piatra Craiului 

г. La Om 2238 1А 

  

45°31.13.7 

25°12.16.8 

 
Місцезнаходження на хребті, відрозі, річці:  Південні Карпати, центральна частина хребта  Piatra 

Craiului. Гора розташована на північний схід від  пер. Grindului. Південно - західніше від г. Zbirii, г. Căldării 
Ocolite 

Загальний час проходження: 1 год 41 хв 
Час підйому: 53 хв 
Час спуску: 48 хв 
Категорія складності: 1А 
Можливі небезпеки і способи захисту: Скельно-осипний схил, рух з підлазами, рух по гребеню, 

самостраховка з допомогою трекінгових палок 
Рекомендоване спеціальне спорядження на групу:  взуття на неслизькій підошві, трекінгові палиці, 

каска 
Опис: після цього траверсували гребінь зі скельними підлазами (Фото 12.24), (Фото 12.25), (Фото 

12.26). Піднялись на г. Zbirii, г. Căldării Ocolite (Фото 12.27), (Фото 12.28). Піднялись на г. La Om вздовж 
гребеня по кам’янистій стежці (Фото 12.29).     

На г. La Om група була о 16:45 (Фото 12.30). 
 

 
Фото 12.24, Фото 12.25, Фото 12.26 - Різноманітність рельєфу на хребті 
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Фото 12.27 - Скельний підлаз 

 
Фото 12.27, Фото 12.28 - Доріжка вздовж гребеня 

 
Фото 12.29 - Підйом на  г. La Om  
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Фото 12.30 - Група на  г. La Om 

 
Від вершини спустились вздовж гребеня по кам’янистій стежці до реф. Grind 2 (Фото 12.31). Вона за 

конструкцією нагадує реф. Ascuţit (Carol Lehman). Оптимально вміщує 6 людей, поруч ділянки для наметів.  
За рефуджією розташований пер. Grindului, звідти можна спуститись по скельно-осипному схилу до 

підніжжя хребта і аж до кабани Plaiul Foii (Фото 12.32), (Фото 12.33).  

 
Фото 12.31 - Спуск до реф. Grind 2 
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Фото 12.32 - Вказівник біля рефуджії 

 

 
Фото 12.33 - Спуск до кабани Plaiul Foii  

 
На шляху зустрічалось багато квітів, особливо розкішними були дзвоники (Фото 12.34). Здійснили 

підйом на г. Colţii Grindului та на г. Umerilor зі скельними підлазами (Фото 12.35).     
Приспустились по маркованій кам'янистій стежці з ділянкою руху через жереб до г. Lespezi, 

траверсували г. Lespezi, гребінь зі скельними підлазами, г. Pietrei (Фото 12.36), (Фото 12.37), (Фото 12.38). 
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Фото 12.34 - Місцева флора - дзвоники 

 

 
Фото 12.35 - Підйом на гребінь 

 

 
Фото 12.36 - Траверс г. Lespezi, гребеня зі скельними підлазами, г. Pietrei 
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Фото 12.37 - Група на траверсі 

 

 
Фото 12.38 - Рух по гребеню 

 
Знову відбулись зустрічі із сарнами і взаємоспоглядання (Фото 12.39), (Фото 12.40). 
Спустились по гребеню зі скельними підлазами (Фото 12.41), рухались через жереб повз г. Funduri та 

реф. Funduri (Фото 12.42). До реф. Funduri не зазирали, вона має бути дуже подібною до попередніх на цьому 
хребті. 

На заключному переході цього дня спустились вздовж гребеня зі скельними підлазами і ділянками з 
буреломом до поляни Sălătruc (Фото 12.43).  
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Фото 12.39, Фото 12.40 - Зустрічі із жителями хребта 

 

 
Фото 12.41 - Скельний підлаз із чітким маркуванням 

 



163 

 

 
Фото 12.42 - Рух через жереб 

 

 
Фото 12.43 - Спуск по високому скельному підлазу 

Поляна має різну крутизну схилу, є доволі пологі ділянки, зручні щоб поставити намет.  
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За попередніми даними, якими володіла група, нижче на поляні були джерела, але станом на серпень 
2019 р. вони пересохли, було видно лише русла та була більш волога місцевість. Тому МН без води, треба 
мати з собою запас води. 

На поляні Sălătruc росло багато чорниць, поживились ними. 
За день побачили багато представників флори та фауни цього хребта. Дикі гвоздики та дзвоники. 

Було безліч зустрічей із допитливими сарнами. Спостерігали за хижими птахами. 
Пройдено: 11,5 км, набір висоти 1020 м, скидання висоти 704,5 м 

 

День 13 - 22.08.2019 (поляна Sălătruc - біля рукотворних водоспадів р. Zanvalea) 
Група прокинулась о 7 ранку. Вийшли о 8:19, піднялись до стежки, якою рухались минулого дня і 
продовжили спуск через ліс по маркованій стежці, ділянками з буреломом (Фото 13.1), по поляні 
трав'янистою стежкою та каменям, які поросли травою до г. Pietricica. Звідти продовжили спуск по 
трав'янистій стежці, каменям, які поросли травою. Пройшли повз покинутий хутір (Фото 13.2). Зайшли в ліс, 
місцями буреломи. Пройшли повз г. Păltineţulu.  
 

 
Фото 13.1 - Ділянка з буреломом 
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Фото 13.2 - Закинутий хутір 

 
Спустились через ліс по кам'янисто-грунтовій стежці, каменям, які поросли травою, місцями через 

буреломи (Фото 13.3), (Фото 13.4). Місцями стежка болотиста і дуже слизька. Навколо стежки росло багато 
суниць та малини.  

Дійшли до рівної поляни , яка була ПМН та стали на обід (Фото 13.5). 
На північ, нижче по схилу є річка, там поповнили запаси води. 

 

 
Фото 13.3, Фото 13.4 - Група долає буреломи 
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Фото 13.5 - Потенційне місце ночівлі 

 
Після обіду спускались по грунтовій стежці через ліс, поле (Фото 13.6). Спускались через ліс по 

кам'янисто-грунтовій стежці (Фото 13.7), ділянку, де рухались через зарості малинника (Фото 13.8), місця з 
буреломом. Помітили одну дуже стару колоду на стежці, яку фігурно вирізали в формі сходинки (Фото 13.9). 
За цей перехід пройшли біля г. Gruiul Mirii та зупинились на галявині Sub Pietricică. 
 

 
Фото 13.6 - Рух групи повз закинутий хутір 
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Фото 13.7 - Група спускається через сонячний ліс 

 

 
 Фото 13.8 - Ділянка з густим малинником 
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Фото 13.9 - Колода з фігурною сходинкою 

 
Вийшли на галявину і шукали продовження стежки на вході до лісу (Фото 13.10). Зробили коло над 

закинутим хутором. Знайшли, тож продовжили спуск через ліс по кам'янисто-грунтовій стежці, згодом 
траверсували поле. За полем видно невисокий хребет, що приховує багато печер (Фото 13.11). 

 

 
 Фото 13.10 - У пошуку стежки в буковий ліс біля закинутого хутора 
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Фото 13.11 - Група траверсує поле  

Дійшли до вирубки коло г. Pietricelei (1279) та г. 1168 і зайшли в ліс (Фото 13.12), згодом кам'янисто-
грунтова стежка почала спускатись і зникла. Група спустилась на дно каньйону (Фото 13.13) і рушила через 
ділянки з буреломом (Фото 13.14), (Фото 13.15), (Фото 13.16), (Фото 13.17), (Фото 13.18).  

 
 Фото 13.12 - Зайшли в ліс після вирубки 

 
Фото 13.13 - Група на дні каньйону 
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 Фото 13.14,  Фото 13.15 - Рух через ділянки з буреломом 

 

 
Фото 13.16,  Фото 13.17 - Продовження руху через ділянки з буреломом 

 

 
Фото 13.18 - Більше ділянок з буреломом 

Поступово каньйон з р. Brătoaia ставав все вужчим, відшліфоване каміння на дні русла - більш 
слизьким. Пройшли через кілька скельних сходинок (Фото 13.19), (Фото 13.20).  
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Фото 13.19,  Фото 13.20 - Спуск групи через скельні сходинки 

 
Спустились каньйоном через ліс по кам'янисто-грунтовій стежці, місцями з буреломом (Фото 13.21), 

до особливо ретельно відшліфованої скельної сходинки. Її вирішили обійти по грунтово-осипному схилу 
(Фото 13.22), (Фото 13.23). 

Також пройшли повз джерело з дуже смачною водою (Фото 13.24). 
 

 
Фото 13.21 - Рух групи  повз скельні виходи 

 

 
Фото 13.22,  Фото 13.23 - Обхід скельної сходинки 
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 Фото 13.24 - Група за джерелом 

 
Після того як пройшли джерело за 20 хвилин ходового часу вийшли з каньйону повз загороджені 

ділянки землі та здійснили брід ріки Dămboviţa (Фото 13.25). Вийшли на трасу 730, рухались вздовж дороги 
до рівної поляни, біля рукотворних водоспадів р. Zanvalea. Там зупинились на ночівлю (Фото 13.26). Вечір 
провели в компанії величезного вівчарського пса (Фото 13.27). 
 

 
 Фото 13.25 - брід ріки Dămboviţa 
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Фото 13.26 - Місце ночівлі, вигляд зранку  

 

 
Фото 13.27 - Компаньйон 

 
Пройдено: 11,3 км, набір висоти 205 м, скидання висоти 1146 м     
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День 14 - 23.08.2019 (біля рукотворних водоспадів р. Zanvalea -  рівна ділянка до перевалу і г. Vârful 
şecundar Bucşa(1752)) 

Чергові прокинулись о 6:00, розбудили групу о 6:45. 
 На світанку компаньйон кудись подався, хоча вночі вірно стеріг команду. 

Вийшли о 8:13.  Від рукотворних водоспадів р. Zanvalea вгору веде грунтова дорога через ліс (Фото 
14.1). Піднялись по ній, а потім рухались вздовж полів (Фото 14.2), (Фото 14.3). 
 

 
Фото 14.1 - Група на підйомі від рукотворних водоспадів 

 

 
Фото 14.2 - Пройдений шлях повз поля 
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Фото 14.3 - На черговому повороті 

 
Перейшли через поле по трав'янистому схилу, повз покинуті хати, піднялись на пагорб і спустились 

через високотрав’я та ліс без стежки на кам'янисту дорогу (Фото 14.4), (Фото 14.5), (Фото 14.6). Потім 
піднялись по лісовій стежці (Фото 14.7). 
 

 
Фото 14.4 - Рух групи через пагорб 
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Фото 14.5, Фото 14.6 - Продовження руху через пагорб 

 

 
Фото 14.7 - На лісовій стежці 

 
Вийшли до пагорба, після підйому на який, були на трасі 73. Повернули наліво і спустились по трасі. 

Далі звернули на асфальтовану дорогу зліва і спускались до розвилки з початком грунтової стежки справа 
(Фото 14.8). 
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Фото 14.8 -Поворот направо до грунтової стежки 

 
Рухались вздовж р. Urdei з лівого ор. боку (Фото 14.9). Багато малини росло над стежкою. Потім 

траверсували г. Căpăţâna,  були ділянки з осипним схилом, йшли по конгломератному схилу. Здійснили брід 
р. Urdei (Фото 14.10). 
     Вийшли на грунтову дорогу, повернули наліво та йшли по маркованій грунтовій дорозі (Фото 14.11). 
Маркери охайно намальовані на діагональних спилах стопчиків. Пройшли повз ПМН – простора поляна біля 
річки.  

Зупинились на обід біля печери. Під час його приготування відвідали печеру (Peştera) La Uluce (Фото 
14.12). Печера має кілька кімнат, є тунель, що спускається нижче і затоплений водою та балкон над цим 
тунелем. 
 

 
Фото 14.9 - на р. Urdei 
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Фото 14.10 - брід р. Urdei  

 
Фото 14.11 - Група вийшла на марковану грунтову дорогу 

 

 
Фото 14.12 - На вході в печеру (Peştera) La Uluce 
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Далі рухались по маркованій грунтовій дорозі з невеликим підйомом з правого ор. боку річки Cheil 

(Фото 14.13). Пройшли повз 2 ПМН на березі  річки. На маршруті на північ від н.п. Fundăţica пройшли повз 
дуже інформативний стенд, де розглянули і запам'ятали цікаве для себе (Фото 14.14). Поруч паслось кілька 
коней. На шляху зустріли новий знак, чоловічок з рюкзаком, що бадьоро крокує (Фото 14.15).  
 

 
Фото 14.13 - Підйом вздовж скельної стіни 

 
Фото 14.14 - Стенд та висотні профілі популярних маршрутів 

 

 
Фото 14.15 - Новий знак та бадьорий настрій 
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Продовжили підйом через ліс по грунтовій дорозі (Фото 14.16). На південь від н. п.  Fundata 

повернули направо (Фото 14.17).  Йшли по стежці до місця, де дуже близько проходять дві стежки, тому 
піднялись через лісовий пагорб на іншу стежку  (Фото 14.18). 

 

 
Фото 14.16 - Рух групи по лісовій стежці 

 

 
Фото 14.17 - Поворот направо на південь від н. п.  Fundata 
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Фото 14.18 - Підйом на сусідню стежку через пагорб 

 
Далі прямували по лісовій грунтовій дорозі до розвилки, де повернули направо (Фото 14.19). 

Піднялись по лісовій грунтовій дорозі, траверсували г. 1799 до чорничної поляни. Після смачного привалу 
продовжили траверс г. 1799 та вийшли на безлісу місцевість. Нам по стежці прямо рухатись і нікуди не 
звертати, аж до вершини (Фото 14.20). 

На даному відрізку шляху гори дуже нагадували сонячну Боржаву. 
 

 
Фото 14.19 - Заключна розвилка в лісі 
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Фото 14.20 - Шлях на г. Sfântu llie 

 
Здійснили підйом на г. Sfântu llie (Săntilia Mare) по грунтово-кам'янистій стежці, вздовж якої росло 

багато чорничних кущів. Озирнулись і побачили весь шлях підйому. (Фото 14.21).    На вершині були о 18:20 
(Фото 14.22).  
 

 
Фото 14.21 - Кам’янистий шлях підйому на г. Sfântu llie (Săntilia Mare) 
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Фото 14.22 - Група на горі Sfântu llie (Săntilia Mare)  

 
З гори відкрився чудовий краєвид і подальший шлях (Фото 14.23). Спускались з г. Sfântu llie (Săntilia 

Mare) по грунтово-кам'янистій стежці й поглядом мандрували по вищій частині хребта (Фото 14.24). 
 Піднялись на г. 1858 та спустились. Траверсували г. Piscul Lacului з південного боку (Фото 14.25). 

Групу супроводжувала чорниця вздовж шляху.  
 

 
Фото 14.23 - Краєвиди Bucegi 
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Фото 14.24 - Спуск з г. Sfântu llie (Săntilia Mare) 

 

 
Фото 14.25 - Група на траверсі г. Piscul Lacului з південного боку 

 
Потім піднялись на відріг г. Muntele Dudele Mari (Фото 14.26) по грунтово-кам'янистій стежці та 

спустились до рівної ділянки, що знаходиться на шляху до перевалу і г. Vârful şecundar Bucşa(1752) (Фото 
14.27), (Фото 14.28).     
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Фото 14.26 - Група на підйомі на відріг г. Muntele Dudele Mari  

 

 
Фото 14.27, Фото 14.28 - Спуск з відрогу г. Muntele Dudele Mari 

    Стали на ночівлю, місце затишне і з широким оглядовим майданчиком (Фото 14.29). Поруч чорниця. На 
південь від МН протікає р. Duda Mare. 
 

 
Фото 14.29 - Місце ночівлі та холодний ранковий вітер, що неабияк бадьорив групу  

Пройдено: 20,7 км, набір висоти 1610 м, скидання висоти 708 м 
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День 15 - 24.08.2019 (рівна ділянка до перевалу і г. Vârful şecundar Bucşa(1752) - г. Omu) 
В той день чергові почали прокидатись та готувати сніданок о 6:15, усіх розбудили разом із 

прохолодним вітром о 6:45. 
Невелике прискорення і о 8:06 група вийшла на маршрут. Продовжили спуск на перевал (Фото 15.1). 

Пройшли через невелику ділянку ялівцю та сосонок. Піднялись на  г. Vârful şecundar Bucşa (1752) по 
грунтовій стежці, траверсували г.  Bucşa. Потім рухались вздовж кількох пагорбів. Навколо попрацювала 
отара овець - все рівно підстригла. Тож вітер ледь хвилював верхівки травинок (Фото 15.2).  

Почали підйом по кам'янисто-грунтовій дорозі, згодом по кам’яниcтому схилу на пер. Strunguliţa (Фото 
15.3). Зліва лишилась г. Strungile Mici. На перевалі побачили весь шлях, що пройшли сьогодні (Фото 15.4).  
 

 
Фото 15.1 - Група на спуску до перевалу без імені 

 

 
Фото 15.2 - Траверси пагорбів 
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Фото 15.3 - Підйом на пер. Strunguliţa 

 

 
Фото 15.4 - Пройдений шлях від МН до пер. Strunguliţa 

 
Cпустились до пер. Strungа та однойменної реф. по трав'янистій та кам'янистій стежці (Фото 15.5). 

ПМН з джерелом води, яке знаходиться біля стежки у північно-західному напрямку. У рефуджії може 
поміститись близько 8-10 осіб. Подвійні двері, невеличка тераса, сонячна батарея, що забезпечує освітлення 
та можливість зарядки через розетку (Фото 15.6). 
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Фото 15.5 - Група під час спуску до пер. та реф. Strungа 

 

 
Фото 15.6 - привал біля реф. Strungа 

Від рефуджії продовжили спуск по скельному виходу повз хуторок чи літній будинок пастуха (Фото 
15.7). Вдалині паслась отара овець. Спустились по трав'янистій та кам'янистій стежці, було кілька ділянок зі 
скельними виходами, по кам'янисто-грунтовій стежці  вздовж долини Coteanu та спуск по лісовій грунтовій 
стежці (Фото 15.8), (Фото 15.9). Весь шлях маркований стопчиками. 

Дійшли до надзвичайно людного в суботу місця - Cabana Padina. 
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Фото 15.7 - Спуск по скельному виходу 

 

 
Фото 15.8 - Шлях спуску по кам'янисто-грунтовій стежці вздовж верхів’їв долини Coteanu 

 

 
Фото 15.9 - Спуск над мальовничою долиною 
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Спустились по трав'янистій та кам'янистій стежці до асфальтованої дороги, повернули наліво. 
Поруч упорядковане русло річки (Фото 15.10), піднялись до печери (Peştera) Ialomiţei, по грунтовій 

дорозі (Фото 15.11). 
 

 
Фото 15.10 - Упорядковане русло р. Ialomiţa 
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Фото 15.11 - Відвикли від рівних грунтових доріг 

 
Перекладається як Ведмежа печера. Також там знаходиться скельний монастир. Відвідали печеру 

(Peştera) Ialomiţei. Вона складається з кількох залів та кімнат, має невеликий музей доісторичних знахідок, 
сакральні місця, підземну річку. Майстерно виконане освітлення доповнює атмосферу (Фото 15.12), (Фото 
15.13). 
 

 
Фото 15.12 - План печери 
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Фото 15.13 - Група в печері Ialomiţei 

Від печери йде кілька шляхів, тому спустились по грунтовій дорозі, перейшли по мосту р. Ialomiţa і 
піднялись по грунтовій та асфальтованій дорозі до мосту-переходу над р. Cocora. 

По дорозі бачили багато пізнавальних плакатів, розрахованих на широку аудиторію, про ведмедів, 
ворон, що взяти із собою в похід вихідного дня.  

Біля р. Cocora зупинились на обід. 
Продовжили підйом по трасі, потім по кам'янистій маркованій стежці. На шляху зустріли стадо свиней 

у невеличкому болотистому заглиблені та отару овець  (Фото 15.14). 
 

 
Фото 15.14 -  Отара овець розсипалась на схилі масиву Bucegi 

 
 По трав'янистій стежці рухались через невеликий ліс та пагорби (Фото 15.15), (Фото 15.16), (Фото 

15.17). Підійшли до р. Ialomiţa, перебрели її (Фото 15.18), (Фото 15.19). 
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Підіймались по трав'янистій стежці до великого, розсіченого навпіл каменя, через ділянки з жеребом, 
ділянки з конгломератними сходинками (Фото 15.20) та скельними виходами, пройшли повз водоспад 
Doamnele, з прав. ор. боку.  
 

 
Фото 15.15 - Підйом по кам' янистій стежці 

 

 
Фото 15.16 - Підйом по трав' янистому схилу 
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Фото 15.17 - Рух через ліс 

 
Фото 15.18, Фото 15.19 - Брід р. Ialomiţa 

 

 
Фото 15.20 -  Підйом по скельним сходинкам 

Помітили відносно рівну ділянку, тут можна влаштувати ПМН. Але треба переглядати правила 
перебування в заповіднику Bucegi, бо станом на 2019 р. діяла заборона на встановлення наметів будь-де 
крім визначених ділянок. 



195 

 

Тут  треба запастись водою, далі нема джерел, або вони можуть бути пересохлі станом на серпень 
(Фото 15.21). 
 

 
Фото 15.21 - Водограй на р. Doamnele 

 
Піднялись вздовж висохлого русла р. Doamnele по маркованій стежці (Фото 15.22), на г. Bătrâna та пер. 

Bătrâna. Група пройшла повз однойменну реф. по грунтовій стежці (Фото 15.23). Рефуджія вміщає приблизно 
8 осіб. Кілька компаній поруч ставили свої намети. Там багато рівних ділянок і можна сховатись від вітру. 

Далі рухались через ділянку з жеребом (Фото 15.24). 
 

 
Фото 15.22 - Група на підйомі до пер. Bătrâna 
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Фото 15.23 - Рух до рефуджії на перевалі 

 

 
Фото 15.24 - Група на ділянці з жеребом 

 
Потім здійснили підйом по маркованій кам'янистій стежці вздовж гребеня на г. Guţanu (Фото 

15.25),  спустились по кам’янисто-осипній стежці, рухались по ділянкам з осипним схилом (Фото 15.26), 



197 

 

(Фото 15.27). На підйомі до пер. Doamnele помітили декілька печер над стежкою. Також підіймали настрій 
кущики диких гірських квітів (Фото 15.28). Небо затягнуло, вітер посилився, місцями була мряка.      
 

 
Фото 15.25 - Підйом на г. Guţanu 

 

 
Фото 15.26 - Шлях спуску з г. Guţanu 
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Фото 15.27 - Група на підйомі на пер. Doamnele 

 

 
Фото 15.28 - Місцева флора 

Піднялись на пер. Doamnele,  повернули направо, на північний схід. Рухались по ділянкам з осипним 
схилом, піднялись по маркованій кам'янистій стежці на г. Doamnele, звідти на г. Gavanete, траверсували г. 
Bucura Dumbravă і піднялись на г. Omu по кам'янистій стежці (Фото 15.29). Це найвища вершина хребта 
Bucegi. На вершині були о 19:39 (Фото 15.30). 
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Фото 15.29 - На підйомі до г. Omu 

 

 
Фото 15.30 -  Група на вершині г. Omu 

 
Згідно із правилами заповідника, там ставати наметом біля кабани Omu заборонено. Тому пішли на 

спуск з гори. За 13 хв. чисто ходового часу знайшли рівне місце над стежкою. Найближчі джерела води були 
на 50-150 м нижче на спуску до пер. Bucşoiului, у пн.-сх. напрямку від гори. Але через втому чи інші причини 
цього вечора лишились без води. Тому використовували воду, яку набрали над водоспадом Doamnele. 
Погода сприяла нашому сну.  

Пройдено: 18,6 км, набір висоти 1510 м, скидання висоти 774,3 м 
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День 16 - 25.08.2019 (г. Omu - перед с. Azuga) 
Група прокинулась о 8:05. Вночі було холодно, приблизно температура опустилась до 2 С° (Фото 16.1). 

 
Фото 16.1 - Місце ночівлі та ранковий туман  

Гора Scara (2422 м., 1А) 

Район, хребет, 
масив 

Назва 
перевалу 
/вершини 

 

 

Висота (м)(згідно з 
картою  Muntii Nostri 

Категорія 
складності 

Координати згідно 
з GPS-навігатором 

Літо 

Південні Карпати, 
північна частина 
хребта Bucegi 

г. Scara 2422 1А 45°27.35.1 

25°25.49.5 

 
Місцезнаходження на хребті, відрозі, річці: Південні Карпати, північна частина хребта Bucegi. На захід 

від г. Omu. З’єднує Podul Spintecătorii, цирк Țigăneşti та долину р. Gaura 
Загальний час проходження: 1 год 19 хв 
Час підйому: 48 хв 
Час спуску: 31 хв 
Категорія складності: 1А 
Можливі небезпеки і способи захисту: скельно-осипний схил та кулуар, траверс гребеня, 

самостраховка з допомогою трекінгових палок 
Рекомендоване спеціальне спорядження на групу:  взуття на неслизькій підошві, трекінгові палиці, 

каска 
Опис: вийшли о 8:54. День почався з мряки, але на першому переході погода змінилась.  
Спустились з г. Omu по кам'янисто-грунтовій стежці, траверсували г. 2378 до пер. Hornurilor потім 

здійснили підйом та траверс г. Scara, середня крутизна схилу 30° (Фото 16.2), (Фото 16.3).     
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Фото 16.2 - Пройдений шлях від г. Omu 

 

 
Фото 16.3 - Група на г. Scara 

 
Спустились з г. Scara по вузькій кам’янистій стежці до розгалуження стежок з назвою Podul 

Spintecătorii (із влучною назвою, що перекладається як Міст гримучої змії) (Фото 16.4) Повернули направо, 
група спустилась по кулуару зі скельною стежкою, крутизна до 60° (Фото 16.5), (Фото 16.6), рух по скельним 
полицям та осипним ділянкам (Фото 16.7), спуск та траверс пагорбів грунтовою стежкою до пер. Țigăneşti з 
однойменною рефуджією, середній кут нахилу схилу 30° (Фото 16.8), (Фото 16.9), (Фото 16.10). Проминули 
кілька отар овець на шляху.  ПМН - невелика затишна рефуджія, що нагадує за формою і кольором циркове 
шатро. Джерела з обох боків на спуску. 
 



202 

 

 
Фото 16.4 - Спуск групи по вузькій скельній стежці 

 

 
Фото 16.5 - Рух вздовж віаферати 

 



203 

 

 
Фото 16.6 - Шлях спуску по кулуару 

 

 
Фото 16.7 - Група долає скельні полиці 
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Фото 16.8, Фото 16.9 - Спуск до рефуджії Țigăneşti     

 

 
Фото 16.10 - Краєвид від рефуджії Țigăneşti 

 
Від перевалу спустились на південь грунтовою стежкою, з осипними ділянками в цирк до оз. Țigăneşti 

(Фото 16.11), (Фото 16.12). 
 

 
Фото 16.11, Фото 16.12 - Спуск групи від перевалу до оз. Țigăneşti  
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Від озера почали підйом на плато (Padina) Crucii, пройшли повз кілька маленьких льодовикових озер. 
Піднялись по грунтовій стежці на інший бік долини (Фото 16.13), траверсували плато (Padina) Crucii по 

маркованій грунтово-кам'янистій стежці, місцями переходили через осипні ділянки, ділянки виходу 
конгломератів (Фото 16.14), спустились через високотрав'я та жереб в долину Mălăieşti (Фото 16.15), (Фото 
16.16), (Фото 16.17). 
 

 
Фото 16.13 - Підйом до плато (Padina) Crucii  

 
Фото 16.14 - Перехід через ділянку з виходом конгломерату  

 
Фото 16.15 - Керівник в заростях Іван-чаю 
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Фото 16.16, Фото 16.17 - Група здійснює спуск по кам’янистій стежці до кабани 

 
Пройшли повз кабану. Спустились вздовж р. Mălăieşti по лісовій маркованій грунтово-кам'янистій 

стежці до лугу Ferigii (Фото 16.18), (Фото 16.19). Були ділянки зі сходинками чи обходами валунів. 
 Спустились до розвилки перед лугом (Poiana) Mălăieşti Izvor, повернули направо. На шляху є декілька 

місць з лавками та столом для відпочинку та перекусів. Від повороту за 17 хв. чисто ходового часу 
спустились до острова посеред р. Glăjăriel (Ghimbăşel) (Фото 16.20), (Фото 16.21). 
 

 
Фото 16.18, Фото 16.19 - Спуск групи до лугу (Poiana) Mălăieşti Izvor 
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Фото 16.20, Фото 16.21 - Перехід через р. Glăjăriel (Ghimbăşel)  

 
На острові зупинились на обід.  
Після переходу через іншу притоку р. Glăjăriel (Ghimbăşel) почали підйом. Траверсували схил, 

повернели направо, перебрели р. Dihamului (Фото 16.22) та піднялись по маркованій лісовій стежці (Фото 
16.23), заболоченій місцевості повз кабану Diham (Фото 16.24). 
 

     
Фото 16.22 - Брід р. Dihamului  
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Фото 16.23 - Підйом по грунтовій лісовій стежці до кабани Diham 

 

 
Фото 16.24 - Підйом групи через заболочену ділянку  
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Від кабани здійснили траверс г. Diham до пер. Baiului (Фото 16.25), підйом на г. Leuca Mică по 
маркованій лісовій стежці (Фото 16.26), піднялись на г. Gresului. На горі Gresului були о 19:09 (Фото 16.27). 
Там знаходиться пам’ятник, навколо насаджені молоді дерева. 
 

 
Фото 16.25 - Перехрестя стежок та доріг на пер. Baiului 

 

 
Фото 16.26 - Група на підйомі на г. Leuca Mică 
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Фото 16.27 - Група на г. Gresului 

Спустились до пер. Gresului (Фото 16.28). Зробили почесне коло біля гори та знайшли потрібну стежку 
у високій траві. 

Траверсували г. Leuca Mare, повернули на праву стежку (Фото 16.29), чітко на південь, спуск по 
лісовозній дуже крутій дорозі (Фото 16.30), по грунтово-глинистому шляху вздовж р. Gresului (Фото 16.31). 
На цьому схилі активно велась вирубка, тому дуже ймовірна зміна положення стежок. За 200 м до МН 
пройшли повз дуже смачне джерело. 

Зупинились біля пилорами та коло р. Gresului (Фото 16.32). 
 

 
Фото 16.28 - Шлях спуску з г. Gresului 
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Фото 16.29 - Група на розвилці 

 

 
Фото 16.30 - Спуск по лісовозній  дорозі, дуже крутий кут схилу 
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Фото 16.31 - Рух по грунтово-глинистому шляху вздовж р. Gresului 

 

 
Фото 16.32  - Місце ночівлі зрання 

Пройдено: 18 км, набір висоти 673 м, скидання висоти 2217 м 
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День 17 - 26.08.2019 (перед с. Azuga - с Azuga) 
Спустились від МН до залізничної станції Azuga грунтовою та асфальтованою дорогою. І відправились 

електричкою до н. п. Brașov, щоб відвідати старовинні культурні пам’ятки і повертатись в Україну (Фото 
17.1), (Фото 17.2). 
 

 
Фото 17.1  - На залізничній станції 

 

 
Фото 17.2  - Вигляд залізничної станції з платформи відправлення 

Пройдено: 0,311 км, набір висоти 8 м, скидання висоти 18,4 м 
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3.4. Визначальні перешкоди 

 
Таблиця 3.4 - Список визначальних перешкоди походу 

Вид і назва 
перешкоди 

Категорія 
складності 

Характеристика перешкоди Шлях 
проходження 

Перевали 

пер. (Portita) 
Avrigului 

1A Висота: 2172 м. 
Траверс г. Vartopu Rosu по кам'янисто-
грунтовій стежці зі спуском до пер. 
(Portita) Avrigului, 15-20°, 0,9 км. 
Спуск по дрібно і середньо-осипному 
схилу 25°-30° до оз. Avrig, 1,5 км. 

Траверс г. 
Vartopu Rosu 
до оз. Avrig. 

пер. (Portita) 
Caltunului 

1А Висота: 2259 м. 
Підйом, 400 м,  20° по кам'янисто-осипній 
стежці. Спуск по середньоблочному і 
крупноблочному конгломерату, 500 м, 
15°-20° 

Із котл. 
Berbecilor до 
оз. Călţun 

пер. Caprei 1А Висота: 2314 м. 
Підйом 700 м  до 30°; спуск 250 м, 20°. 
Рух по дрібно та середньо осипному 
схилу, порослому травою. 

З г. Lezerul 
Caprei до котл. 
Fundu Caprei. 

пер. 
Fereastra 
Zmeilor 

1Б Висота: 2169 м. 
Траверс хребта з підлазами, підйом на 
гребінь, рух по гребеню 1,7 м, є ділянка 
вузької, затертої скелі після якої був 
закріплений та здійснений дюльфер (35 
м). Спуск у котл. Căldarea de Vest по 
середньому та дрібному осипному схилу, 
порослому травою 45° м. 

З г. Turnu 
Vartopel до 
котл. Căldarea 
de Vest 

Вершини 

г. Negoiu 1А Висота: 2535 м. 
З перевалу Cleopatra рушили траверсом 
та здійснили підйом по кам'янистій 
маркованій стежці, 30°, 387 м. з 
ділянками підлазів на вершинному 
взльоті г. Negoiu до 70°, 200 м. Спуск з 
гори по гребеню,  25°-40°,  і обхід Strunga 
Dracului по кам'янисто-осипній стежці зі 
скельними виходами та спуск у котл. 
Berbecilor, 30°, 759 м. 

З пер. Cleopatra 
до  котл. 
Berbecilor 

г. Viştea Mare 1А Висота: 2527 м. 
Піднялись на г. Viştea Mare по кам'янистій 

З пер. Orzănele 
до  
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стежці зі скельними виходами при 
підйомі стежкою з заходу 400 м, середня 
крутизна 45°. Спустились з г. Viştea Mare 
на схід по кам'янистій стежці, місцями 
осипним схилом і скельними сходинками 
та  протяжними ділянками 40-50м 
крутизною до 60°, 400 м, середня 
крутизна 45°.   

пер. (Portiţa) 
Viştei 

г. Serbota 1Б Висота: 2331 м. 
Підйом з пер. Serbota на г. Serbota по 
трав'янисто-кам'яній стежці. Спуск зі 
Щерботи у зв’язці на перевал скелями 
45°-70°, 200 м, дюльфер 1 (45 м), спуск 
у  котл. Pietroasa дюльфер 2 (35 м), по 
скельній стежці із жовтим маркером по 
середньоблочному осипному схилу, 400 
м, 15°-20°. 

З пер. 
Serbota  до котл. 
Pietroasa  
  

Траверс гребеня 

Ділянка 
гребеня хр. 
Munții Piatra 
Craiului 

1А Висота: не нижче 1900 м. 
Рух по гребеню, з ділянками підлазів, по 
кам'янистій стежці на г. Țimbalul Mare, г. 
Între Țimbale до пер. Călinețului, підйом на 
г. Țimbalui Mic, cпуск з г. Țimbalui Mic, 
траверс гребеня зі скельними підлазами, 
підйом на г. Zbirii, г. Căldării Ocolite, 
підйом на г. La Om. Загальний шлях: 3,13 
км 

Вздовж хр. 
Munții Piatra 
Craiului з г. 
Țimbalul Mare до 
г. La Om 

Каньйони 

к. з р. Cenușa 
(Bărsa) 

1А Довжина частини каньйону 800 м. Наявні 
ділянки з прижимом. Підйом по 
трав’яному та кам’янисто-грунтовому 
схилу, 1 км. 

Від русла ріки 
Cenușa (Bărsa) 
до до витоків 
річки Barsa lui 
Bucur 

к. з р. 
Brătoaia 

1А Довжина шляху 1400-1500м. 
Спуск каньйоном через ліс по кам'янисто-
грунтовій стежці, місця з буреломом, 
обхід скельної сходинки по грунтово-
осипному схилу 
Небезпечним є звуження каньону, де 
відшліфоване каміння на дні русла 
ставало більш слизьким. 

Від поляни 
Sălătruc до ріки 
Dămboviţa 
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3.5. Розрахунок категорії складності походу. Методика 1 

 
    Згідно чинної методики: 
    1. Відповідно до Таблиці 1 джерела [11] при протяжності L = 220,8 км та t = 16 днів, попередня складність 
маршруту визначається як IV. 
 
    2. Підрахунок балів за перешкоди (згідно з к.с. IV): 
 

Таблиця 3.5.1 - Бали за Локальні перешкоди (ЛП) 

Тип визначальної перешкоди Переправи Перевали Вершини 
 

Траверси гребеня Каньйони 

Складність перешкоди Н/К Н/К 1А 1Б Н/К 1А 1Б 1А Н/К 1А 

Факт Кількість перешкод 6 5 3 1 2 2 1 2 2 2 

Бали за перешкоду 3 10 12 6 8 10 7 10 1 2 

У залік Кількість перешкод 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Бали за перешкоду 2 2 4 6 4 5 7 5 1 2 

Загальна к-сть балів (ЛПзаг) 69 

Залікова к-сть балів (ЛПзал) 38 

К-сть балів у розрахунок (ЛПроз) 35 

 
Таблиця 3.5.2 - Бали за Протяжні перешкоди (ПП) 

Складність 
перешкоди 

Кілометраж 
сумарний (км) 

День – Опис ділянки (Кілометраж оремо (км)) Балів у 
залік 

Рослинний покрив 
н/к 27,7 2 – Рух до пер.Corbulu (5,5); 

10 – Ліс до пер.Comisu, схили сідлов. (Curmătura); Lerescului, 
р.Lerescu (2); 
12 – До поляни Sălătruc (0,5); 
13 – Від поляни Sălătruc, до галявини Sub Pietricică, до каньйону 
з р.Brătoaia, до р. Dămboviţa (6,5); 
14 – Підйом від р. Zanvalea, до та вздовж р.Urdei, до 
н.п. Fundata, г.1799 (5,5); 
15 – До р. Ialomiţa (0,5); 
16 – До долини Mălăieşti, лугу Mălăieşti Izvor, від реф. Diham до 
пер. Baiului, підйом на г. Leuca Mică, на г. Gresului, до р. Gresului 
(7,2). 

25/5 

1А 8,1 2 – Вздовж каньйону р. Oltul (0,3); 
10 – Підйом по руслу р. Cenușa (Bărsa) (0,3), спуск до р. Barsa lui 
Bucur (0,4) 
12 – Підйом на в. Padina Popii (0,4); 
13 – Від поляни Sălătruc, до каньйону з р. Brătoaia (1,5); 
14 – До р. Urdei (0,5); 

10/4 = 
8/3 
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15 – Рух від реф. Bătrâna (0,7); 
16 – Ділянки в луг Mălăieşti Izvor від реф. Diham до пер. Baiului, 
підйом на г. Leuca Mică, спуск до пер. Gresului (4) 

1Б 5 2 – Вздовж каньйону р. Oltul (0,5); 
10 – Підйом після сідлов. (Curmătura) Lerescului (0,7), спуск на 
шляху до р. Lerescu (1,2), по руслу р. Cenușa (0,2); 
13 – Рух до галявини Sub Pietricică (0,8); 
14 – По дорозі до р. Urdei (0,9); 
16 – Рух до кабани Mălăieşti (0,7). 

5/2 

2А 5,2 10 – Сідл. (Curmătura) Lerescului (0,7), підйом по руслу р. Cenușa 
(1,2), спуск до р. Barsa lui Bucur та рух вздовж неї (1,3); 
12 – Спуск до поляни Sălătruc (0,3); 
13 – Рух від поляни Sălătruc (0,5), каньйон з р. Brătoaia (1,2). 

5/3 

Осипи, морени 
н/к 37,5 2 – Рух до пер. Corbulu (2);  

3 – Траверс г. Chica Fedelesului, г. 1805, г. Suru, г. Capu Surului, г. 
Budislavu, г. Vartopu Rosu, підйом на г. Moasa (3); 
4 - Від оз. Avrig до сідл. (Curmatura) de Vest a Garbovei, до г. 
Mazgavu (Musceaua Scarii) (1,3); 
5 – Підйом на перевал Cleopatra, на г. Negoiu, Strunga Dracului – 
котл. Berbecilor, до озера Călţun (0,7) 
6 – На г.  Lăiţei, з г. Lăiţei, г. Lăiţа, до пер. Paltinu, підйом на г. 
Lezerul Caprei, у котл. Căldarea de Vest (4,5); 
8 – Підйом після пер. Vărtopului, спуск з г. Mirsii, траверс г. 
Podragu, підйом та спуск з г. Tărăţa до пер. Podul Giurgiului, пер. 
Orzănele, підйом та спуск з г. Viştea Mare, травер г. Gălăşescu 
Mare (8,4); 
9 – Траверс г. Colţu Bălăceni, г. (La) Cheia Bandei, г. (lui) Mogoş,  г. 
Urlea, рух по котл. Căldarea Băndea, Спуск до реф. Zăma, до реф. 
Comisu (5,4); 
10 – Рух по руслу р. Cenușa (Bărsa), траверс г. Țagla (2,3) 
12 – Рух вздовж відрогу хр. Munchia Padinei Închise, підйом на г. 
Padina Popii, на г. Ascuţit, на г. Țimbalul Mare, на г. Între Țimbale, 
на г. La Om, траверс г. Lespezi (3,3); 
14 – Підйом та спуск з г. Sfântu llie (2); 
15 – До та від пер. Strungа до реф. Cabana Padina (2,6); 
16 – Траверс г. 2378 до пер. Hornurilor, підйом та траверс г. 
Scara, траверс плато (Padina) Crucii (2) 

10/5 

1А 12 3 – Підйом на г. Moasa (0,2), до оз. Avrig (0,8); 
4 – Ділянка від оз. Avrig до сідл. (Curmatura) de Vest a Garbovei 
(0,5), спуск до котл. Pietroasa (0,3); 
5 – Підйом на перевал Cleopatra (0,1), Strunga Dracului – котл. 
Berbecilor (0,3), до озера Călţun (0,8); 
6 – На г.  Lăiţei (0,7), у котл. Căldarea de Vest (0,2); 
8 – Спуск з г. Mirsii (0,2), спуск з г. Viştea Mare (1,3); 
9 – Спуск до реф. Zăma (0,5), ділянка шляху до рефуджії Comisu 
(1); 
10 – Рух по руслу р. Cenușa (Bărsa) (0,3); 
11 – Підйом після долини Urşilor до реф. Diana (2,3); 
12 – Рух вздовж відрогу хр. Munchia Padinei Închise (0,3), підйом 

10/15 
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на г. Padina Popii (0,35), спуск до реф. Grind 2 (0,4); 
1Б 5,65 4 – Від оз. Avrig (0,2), до г. Mazgavu (Musceaua Scarii) (0,25),  

6 – До котл. Fundu Caprei (1); 
8 – Спуск з г. Mirsii (0,1), спуск з г. Viştea Mare (0,3); 
11 – Ділянки підйому з долини Urşilor до реф. Diana (0,2); 
12 – Рух вздовж відрогу хр. Munchia Padinei Închise (0,3), підйом 
на г. Padina Popii (0,2), траверс г. Lespezi (0,2); 
13 – Каньйон з р. Brătoaia (0,3); 
14 – Спуск з г. Sfântu llie (0,2); 
15 – Схил на пер. Strunguliţa (0,2) підйом на г. Doamnele (0,2); 
16 – Ділянка спуску з г. Omu (0,4), пер. Țigăneşti (0,5), траверс 
плато (Padina) Crucii (0,2), спуск до р. Gresului (0,9) 

5/10 

2А 2 5 – Обхід Strunga Dracului (0.45), пер. Caltunului (0,4) 
12 – Підйом на в. Padina Popii (0,8) 
15 – Підйом на г. Doamnele (0,25), г. Omu (0,1) 

2/10 

Залікова к-сть балів (ППзал) 53 

К-сть балів у розрахунок 
(ППроз) 

53 

 
3. Кількість балів, які отримує маршрут за рахунок району проведення походу і автономності (за таблицями 
4 та 5 відповідно з джерела [11]): 

  
Географічний показник (Г) = 3; 
  
Автономність (А) = 1. 
  

4. Беручи до уваги висотний профіль маршруту, за формулою (1) визначаємо коефіцієнт перепаду висот (К): 
  
К = 1 + ΩН / 12,                                                                                  (1) 
  
де ΩH – сумарний перепад висот (з підйомами та спусками) на активній ділянці маршруту = 27,7 км 
  
К = 1 + 27,7 / 12 = 3,31 
  

5. За формулою (2) розраховуємо загальну кількість набраних балів (КС): 
 

КС = ЛПроз + ППроз + (Г*А*К),                                                                            (2) 
 

КС = 35 + 53 + (3*1*3,31) = 97,9 
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Таблиця 3.5.3 – Загальні параметри маршруту за Методикою 1 

№ Розділу Показник маршруту Бали 

1 Тривалість маршруту (t), днів 16 

2 Протяжність маршруту (L), км 220,8 

3 Максимум балів по ЛП 69 

4 Бали за ЛП, залікові 35 

5 Бали за ПП, залікові 53 

6 Географічний показник (Г) 3 

7 Автономність (А) 1 

8 Коефіцієнт перепаду висот (К) 3,31 

9 Загальна к-сть балів, набраних категорійним маршрутом (КС) 97,9 

 
6. Підсумок. У результаті розрахунку встановлено що: 
  
·        Протяжність та тривалість маршруту відповідає IV к.с.; 
·        Бали за ЛП відповідають IV к.с.; 
·        Бали за ПП відповідають IV к.с.; 
·        Набрана остаточна сума балів відповідає походу IV к.с (Таблиця 1 джерела [11]). 
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3.6. Розрахунок категорії складності походу. Методика 2 
 

Згідно чинної методики: 

1. Відповідно до Таблиці 1 джерела [12] при протяжності П = 220,8 км та Т = 16 днів, попередня складність 
маршруту визначається як IV; 
 
2. Підрахунок балів за Локальні перешкоди (ЛП) (згідно з Таблицею 2 джерела [12]): 

Таблиця 3.6.1 - Бали за ЛП 

Тип визначальної перешкоди Перевали 
 

Вершини 
 

Траверси 
гребеня 

Каньйони 

Складність перешкоди 1А 1Б 1А 1Б 1А 1А 

Кількість перешкод 3 1 2 1 2 2 

Бали за перешкоди 12 6 12 8 12 4 

Загальна к-сть балів (ЛПзаг) 54 

Мінімальна к-сть балів для к.с. 
IV (ЛПмін) 

45 

Максимальна к-сть балів для 
к.с. IV (ЛПмакс) 

75 

К-сть балів у розрахунок (ЛПроз) 54 

 
Трудність і кількість ЛП, які повинні бути пройдені відповідає вимогам, зазначеним в пункті 6 Таблиці 

1 джерела [12]. 
 

3. Підрахунок балів за Протяжні перешкоди (ПП) (згідно з Таблицею 3 джерела [12]): 

Мінімальний час подолання ділянок ПП групи не перевищує нормам, наведеним у Таблиці 3 джерела 
[12]. 

 
Таблиця 3.6.2 - Бали за Протяжні перешкоди (ПП) 

Категорія 
трудності 

перешкоди 

День – Опис ділянки (Кілометраж оремо (км)) Кілометраж 
сумарний 

(км) 

Довжина 
перешкоди 

(км)/бали за неї 
Рослинність 

Перша (проста 
протяжна 

перешкода) 

2 – Рух до пер.Corbulu (5,5); 
10 – Ліс до пер.Comisu, схили сідлов. (Curmătura); 
Lerescului, р.Lerescu (2); 
12 – До поляни Sălătruc (0,5); 
13 – Від поляни Sălătruc, до галявини Sub Pietricică, 
до каньйону з р.Brătoaia, до р. Dămboviţa (6,5); 
14 – Підйом від р. Zanvalea, до та вздовж р.Urdei, 
до н.п. Fundata, г.1799 (5,5); 

27,7 1/0,2 = 
27/5,4 
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15 – До р. Ialomiţa (0,5); 
16 – До долини Mălăieşti, лугу Mălăieşti Izvor, від 
реф. Diham до пер. Baiului, підйом на г. Leuca Mică, 
на г. Gresului, до р. Gresului (7,2). 

Друга (середня 
протяжна 

перешкода) 

2 – Вздовж каньйону р. Oltul (0,3); 
10 – Підйом по руслу р. Cenușa (Bărsa) (0,3), спуск 
до р. Barsa lui Bucur (0,4) 
12 – Підйом на в. Padina Popii (0,4); 
13 – Від поляни Sălătruc, до каньйону з р. Brătoaia 
(1,5); 
14 – До р. Urdei (0,5); 
15 – Рух від реф. Bătrâna (0,7); 
16 – Ділянки в луг Mălăieşti Izvor від реф. Diham до 
пер. Baiului, підйом на г. Leuca Mică, спуск до пер. 
Gresului (4) 

8,1 1/0,5 = 8/4 

Третя (складна 
протяжна 

перешкода) 

2 – Вздовж каньйону р. Oltul (0,5); 
10 – Підйом після сідлов. (Curmătura) Lerescului 
(0,7), спуск на шляху до р. Lerescu (1,2), по руслу р. 
Cenușa (0,2); 
13 – Рух до галявини Sub Pietricică (0,8); 
14 – По дорозі до р. Urdei (0,9); 
16 – Рух до кабани Mălăieşti (0,7). 

5 1/1 = 5/5 

Четверта (дуже 
складна 

протяжна 
перешкода) 

10 – Сідл. (Curmătura) Lerescului (0,7), підйом по 
руслу р. Cenușa (1,2), спуск до р. Barsa lui Bucur та 
рух вздовж неї (1,3); 
12 – Спуск до поляни Sălătruc (0,3); 
13 – Рух від поляни Sălătruc (0,5), каньйон з р. 
Brătoaia (1,2). 

5,2 1/2 = 5/10 

Осипи 
Перша (проста 

протяжна 
перешкода) 

2 – Рух до пер. Corbulu (2);  
3 – Траверс г. Chica Fedelesului, г. 1805, г. Suru, г. 
Capu Surului, г. Budislavu, г. Vartopu Rosu, підйом на 
г. Moasa (3); 
4 - Від оз. Avrig до сідл. (Curmatura) de Vest a 
Garbovei, до г. Mazgavu (Musceaua Scarii) (1,3); 
5 – Підйом на перевал Cleopatra, на г. Negoiu, 
Strunga Dracului – котл. Berbecilor, до озера Călţun 
(0,7) 
6 – На г.  Lăiţei, з г. Lăiţei, г. Lăiţа, до пер. Paltinu, 
підйом на г. Lezerul Caprei, у котл. Căldarea de Vest 
(4,5); 
8 – Підйом після пер. Vărtopului, спуск з г. Mirsii, 
траверс г. Podragu, підйом та спуск з г. Tărăţa до 
пер. Podul Giurgiului, пер. Orzănele, підйом та спуск 
з г. Viştea Mare, травер г. Gălăşescu Mare (8,4); 
9 – Траверс г. Colţu Bălăceni, г. (La) Cheia Bandei, г. 
(lui) Mogoş,  г. Urlea, рух по котл. Căldarea Băndea, 
Спуск до реф. Zăma, до реф. Comisu (5,4); 
10 – Рух по руслу р. Cenușa (Bărsa), траверс г. 
Țagla (2,3) 

37,5 1/0,2 = 37/7,4 
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12 – Рух вздовж відрогу хр. Munchia Padinei 
Închise, підйом на г. Padina Popii, на г. Ascuţit, на г. 
Țimbalul Mare, на г. Între Țimbale, на г. La Om, 
траверс г. Lespezi (3,3); 
14 – Підйом та спуск з г. Sfântu llie (2); 
15 – До та від пер. Strungа до реф. Cabana Padina 
(2,6); 
16 – Траверс г. 2378 до пер. Hornurilor, підйом та 
траверс г. Scara, траверс плато (Padina) Crucii (2) 

Друга (середня 
протяжна 

перешкода) 

3 – Підйом на г. Moasa (0,2), до оз. Avrig (0,8); 
4 – Ділянка від оз. Avrig до сідл. (Curmatura) de 
Vest a Garbovei (0,5), спуск до котл. Pietroasa (0,3); 
5 – Підйом на перевал Cleopatra (0,1), Strunga 
Dracului – котл. Berbecilor (0,3), до озера Călţun 
(0,8); 
6 – На г.  Lăiţei (0,7), у котл. Căldarea de Vest (0,2); 
8 – Спуск з г. Mirsii (0,2), спуск з г. Viştea Mare (1,3); 
9 – Спуск до реф. Zăma (0,5), ділянка шляху до 
рефуджії Comisu (1); 
10 – Рух по руслу р. Cenușa (Bărsa) (0,3); 
11 – Підйом після долини Urşilor до реф. Diana 
(2,3); 
12 – Рух вздовж відрогу хр. Munchia Padinei Închise 
(0,3), підйом на г. Padina Popii (0,35), спуск до реф. 
Grind 2 (0,4); 

12 1/0,5 = 12/6 

Третя (складна 
протяжна 

перешкода) 

4 – Від оз. Avrig (0,2), до г. Mazgavu (Musceaua 
Scarii) (0,25),  
6 – До котл. Fundu Caprei (1); 
8 – Спуск з г. Mirsii (0,1), спуск з г. Viştea Mare (0,3); 
11 – Ділянки підйому з долини Urşilor до реф. Diana 
(0,2); 
12 – Рух вздовж відрогу хр. Munchia Padinei Închise 
(0,3), підйом на г. Padina Popii (0,2), траверс г. 
Lespezi (0,2); 
13 – Каньйон з р. Brătoaia (0,3); 
14 – Спуск з г. Sfântu llie (0,2); 
15 – Схил на пер. Strunguliţa (0,2) підйом на г. 
Doamnele (0,2); 
16 – Ділянка спуску з г. Omu (0,4), пер. Țigăneşti 
(0,5), траверс плато (Padina) Crucii (0,2), спуск до р. 
Gresului (0,9) 

5,65 1/1 = 5/5 

Четверта (дуже 
складна 

протяжна 
перешкода) 

5 – Обхід Strunga Dracului (0.45), пер. Caltunului 
(0,4) 
12 – Підйом на в. Padina Popii (0,8) 
15 – Підйом на г. Doamnele (0,25), г. Omu (0,1) 

2 1/2 = 2/4 

К-сть балів у розрахунок (ППроз) 46,8 

Мінімальна кількість балів за протяжні перешкоди (ППмін) (не менше) 20 
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4. Оцінка складності маршруту по автономності маршруту (А), сумарному перепаду висот на маршруті (ПВ): 

Зважаючи на вимогу Методики 2 визначати сумарний ПВ без врахування перепадів менше 100 м за 
перехід (перепади див. в Таблиці 3.1), значення ПВ = 26 км; 

 
Показник автономності А = 1. 

 
5. Розрахунок загальної кількості балів за формулою: 
 

КС = (ЛПроз + ППроз + ПВ)*А = (54 + 46,8 + 26)*1 = 126,8 
 

Таблиця 3.6.3 – Загальні параметри маршруту за Методикою 2 

№ п.п. Показники маршруту 

1 
Протяжність маршруту (П), км (не менше)  190 

Протяжність маршруту (П) фактична, км 220,8 

2 

Тривалість маршруту (Т), днів (не менше) 12 

Тривалість маршруту (Т), днів (не більше для 
мінімальної протяжності) 

24 

Тривалість маршруту (Т) фактична, днів 16 

4 

Бали за локальні перешкоди (ЛП), які йдуть у 
залік (не більше) 

75 

Мінімальна кількість балів за локальні 
перешкоди (ЛПмін) (не менше) 

45 

Розрахункові бали за локальні перешкоди 
(ЛПроз) 

54 

6 
Трудність і кількість локальних перешкод які 
повинні бути пройдені  

3×4 

7 

Мінімальна кількість балів за протяжні 
перешкоди (ППмін) (не менше) 

20 

Розрахункові бали за протяжі перешкоди 
(ППроз) 

46,8 

8 

Загальна кількість балів маршруту який 
оцінюється 

100-149 

КС 126,8 

 
Відповідно до тривалості (T), протяжності (П), мінімальної кількості балів за ЛП і ПП, складності і 

кількості визначальних локальних перешкод і кількості балів, які набрав маршрут (КС), за Таблицею 1 
джерела [12], можна зробити висновок, що похід відповідає IV к.с. 
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3.7. Картографічний матеріал 

 

 
Фото 3.7 - Маршрут, поділений по дням і позначений окремим кольором 
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4.  Висновки та рекомендації щодо проходження маршруту 
 

Сингулярність бажання учасників пройти щось величніше, ніж Українські Карпати призвело до походу 
в чудовій країні Румунії. Кожне позитивне очікування учасників знайшло своє підтвердження в поході, це і 
скелястість гір, і дикі пішохідні перешкоди, і автентичність маршруту, що пролягає по гірському району з 
великою історією, і нарешті сходжена команда, з якою стало можливим пройти такий маршрут. 

Ретельна цільова підготовка до очікуваних складностей на маршруті надала впевненості у самому 
поході. Елементами тренувань були наведення різноманітних переправ, підйом та спуск по вертикальному 
схилу, численні пробіжки починаючи за 10 місяців до походу, тренувальні виїзди вихідного дня до скель 
Довбуша, скельного масиву "Дениші", Буків. Слід відзначити особливу корисність таких виїздів, адже добре 
спланований виїзд - це, наприклад, і переправа річки завширшки 200 м, і 2 дні відчайдушного скелелазіння, і 
безліч типових пішохідних труднощів у поєднанні з відчутним кілометражем, і тестування спорядження, і 
навіть практика водіння для водія, який збирається везти людей у велику подорож. 

Всі 3 пройдені хребти мають індивідуальну виразність. Făgăraş для нас здався протяжним та з 
помірною складністю. Типову групу, яку можна зустріти там, можна вважати такою, яка має на меті лишень 
проходження саме цього хребту. Piatra Craiului має суворий скельний, та місцями осипний дрес код - тут 
немає місця випадковим відвідувачам. Bucegi - це саме те атмосферне місце, що обрав би кожен романтик, 
який полюбив спокій гір та гру на гітарі при заході сонця. 

Маючи на увазі більш південніше розташування Румунських Карпат відносно Українських, слід 
розуміти, що утеплююче спорядження слід обирати як на похід Українськими Карпатами в такий самий 
місяць року. 

Ставитись до негоди потрібно, як до фактора, що створює суттєві ризики подальшого пересування 
хребтами. Мокрі скелі підвищують складність підлазів, яких сила силенна на даному маршруті. Спуск по 
таким скелям вниз подалі від грози повинен виконуватись дуже обережно лише добре скелелазно 
підготовленою групою, або ж дюльфером. 

Зробивши деякі додаткові переходи між обраними гірськими хребтами ми зібрали пішохідні пригоди, 
або ж перешкоди, як їх ще називають. Безперечно це саме те, на що ми очікували. Маршрут був якісно 
цікавим та насиченим, тому трек прикріплений до звіту може стати базисом до нових подорожей добре 
підготовлених груп. 

По закінченню походу було зрозуміло, що весь час життя, який був витрачений на підготовку став 
нашим підґрунтям для успіху командної події під назвою "Похід Трансільванією". А щодо часу витраченого 
на написання цього звіту - судити тільки вам, дякуємо за читання. 
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5.  Додатки 

5.1. Перелік особистого, командного спорядження і рем. набору 

 
Таблиця 5.1.1 - Список особистого спорядження 

Сидушка 

КЛН (Кружка+Ложка+Ніж) 

Тарілка 

Для вмивання/т.папір  
(в пакетику) 

П/етиленовий пакет 100л 

П/етиленові пакети 

Запальничка, сірники 

Паспорт, гроші, квитки 

Налобний ліхтарик + запасні 
батарейки 

Дощезахист 

Накидка на рюкзак 

Рюкзак > 80 літрів 

Пластикові пляшки 2 шт. 

Черевики трекінгові 

Тапки (резина, дуже легкі) 

Термобілизна ходова  

Вітровка 
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Штани проти вітру 

Шапка/баф 

Шорти 

Шкарпетки (вовна/фліс) 

Білизна 

Баф/панама/капелюх 

Легкі рукавички або рукавиці 
(фліс)  

Футболка для сну 

Полар (тонкий и товстий) 

Трекінгові палки 

Аптечка особиста 

Система страхувальна 

Каска 

Карабіни страхувальні (5 шт.) 

Жумар 

Вісімка 

Пруси (2 шт.) 

 
Таблиця 5.1.2 - Список командного спорядження 

Назва (характеристика) Вага (г.) 

Намет 3643 
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Казани (3,2 і 4.5 л) 1383 

Ремнабір 341 

Аптечка 1900 

Спальник 1 (Deuter(0;+5)) 1500 

Спальник 2 (Deuter(-4;+2)) 1400 

Спальник 3 (Deuter(+5;+9)) 1050 

Каремат (Therm-a-rest) 450 

Каремат (Therm-a-rest широкий) 740 

Каремат  430 

Прапор турклубу “Глобус” 60 

Пальник бензиновий 757 

Вітрозахист 117 

Черпак 24 

Мочалки/скребки 39 

“Костровое” (запальничка, орг.скло, 
губки) 

57 

3 зарядні кабелі 38 

Колонка 180 

Туристичні карти 200 
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Компас 86 

Фотоапарат 220 

2 рулони т.паперу 360 

Телефон для навігації 201 

Павербанк (30 000 mAh) 588 

Сонячна батарея та кабель 702 

Зубна паста 114 

Мотузка 1 (9 мм)  2748 

Реп.шнур 50м (зісмик) 1380 

Реп.шнур 30м (витратка) 768 

Петлі 193 

 
Таблиця 5.1.3 - Список рем.набору 

Плоскогубці/шило/ніж (все в мультитулі) 

Пінцет 

Сірники 

Репшнур 3мм, 4м 

Скотч прозорий 

Скотч армований 

"Супер-клей" 
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Клей Момент гель 

Булавки/шпильки/голки/циганська голка 

Нитки капронові різної товщини 

Тканина для латок 

Батарейки АА та ААА 

Фастекс великий х1 (для заміни на поясному 
ремені) 

Манікюрні ножиці 

 

5.2. Медицина 

 
Кожен учасник мав особисту аптечку. Список наведений в таблиці 5.2.1. Також була загальна 

аптечка (Таблиця 5.2.2). 

Таблиця 5.2.1 - Особиста аптечка 

Назва Кількість на 1 людину Примітки 

Бинт стерильний 5х10 або 
7х14 

2-3 Не заміняти нестерильним. 

Еластичний 
бинт(наколінники 
еластичні) 

1 обов'язково+по 1 на 
кожний хворий суглоб 

Довжина: від 3 метрів, обов'язково з булавкою, 
заколкою чи іншим  фіксатором (сіточка). 

Хлоргексидин 1 фл. 50 м Не брати в склі. 

Фломастер йоду/ зеленки або зеленка, або йод Брати фломастер, новий. 

Знеболююче (кетанов + 
просте знеболююче) 

min 5 табл. 2т кетанова + пластинку знеболюючого, що 
приймаєте в житті. 

Гігієнічна помада для губ 1 шт. Повинна захищати від обвітрювання, сонця. 
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Пластир в рулоні, 
тканевий 2.5 см 

1 рулон Не брати паперовий і товщиною до 1 см. Якщо 
нове взуття - беріть 2, не пожалкуєте, можна 
різної товщини 

Лейкопластир 10-15 шт. На тканевій основі, бактерицидні. Якщо нове 
взуття - краще взяти більше. 

Препарати для лікування 
своїх хр. хвороб 

Мінімально необхідна 
кількість на випадок 
загострення 

Продумати скільки. 

Сонцезахисний крем 1 туба на всіх “СПФ” фактор не нижче 50 

 
Важливо додати, що представниця прекрасної статі в нашій групі почала свій шлях випробовування 

мед. травами ще до початку походу. Учасниця отримала механічне пошкодження м'яких тканей ноги раніше 
влітку, але дух пригод та регулярні відвідування лікарів запевнили її та всіх нас, що нового учасника шукати 
не потрібно. 

Отже, в додаток до всього перераховано в особистій аптеці з таблиці 5.2.1, наша учасниця мала 
також: 

- Серветки марлеві; 
- Препарат Кадефорт-спрей. 

 
Щодня, під час довгого привалу/прийому їжі необхідно було виконувати наступні процедури: 
1) Дезинфікувати рану Хлоргексидином; 
2) Нанести Кадефорт на рану; 
3) Заклеїти рану шматком пластиру з 1-ю марлевою серветкою. 

Таблиця 5.2.2 - Загальна аптечка 

Назва Кількість Показання до застосування Спосіб застосування 

Травми та ушкодження 

Фіналгон Туба, 20 гр Зігріваюче, спазмолітичне. На шкіру, над ділянкою 
ураження, 2-3 рази/добу. 

Вольтарен форте 1 туба Протизапальне, аналгетична дія. На шкіру, на ділянку 
ураження, 2-3 р./добу. 

Офлокаїн 1 туба Гнійні рани, фурункули, опіки, 
герпес, мозолі, нежить. 

На шкіру, на ділянку 
ураження, 2 р./добу. 
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Протизастудні, жарознижуючі 

Назол спрей флакон, 15 
мл 

Нежить.  2-3 дози х 2 р.добу, 
інтраназально 

Декатилен 4 т+1 
пластинка 
(10шт) 

Від болю в горлі. 1 табл., 2-3 р./ добу, 

Німесил 3 Протизапальний (температура, 
біль, інфекція). 

100 мг(1 пакет) 2 р./добу 
після їжі, до 15 діб 

Римантадин 10 Противірусне, грип. 2 табл. х 2 р./ добу 

Лібексин 14 Проти кашлю, блокує кашель. 1 табл. 3-4 р./ добу 

Амброксол + 
ацц  (Асіброкс) 

т. шипучі 6 Проти кашлю. Муколітик. 1 табл. х 2-3 
р./добу 

Ефералган 12 Захворювання, що 
супроводжуються болем та 
підвищенням температури тіла; 
головний біль, зубний біль, 
м'язовий біль, невралгія, радикуліт, 
біль у суглобах, болісні менструації, 
тощо. 

По 1-2 таблетці на один 
прийом, за необхідністю 
прийом можна повторити 
через 4 години, середня 
добова доза становить 3 г 
парацетамолу на добу (6 
таблеток), не більше 3 днів. 

Фармацитрон 2 пак Жарознижуюче на парацитамолі. (1 п при потребі, до 3 п/день) 
розвести не в кипятку. 

Антибіотики 

Цифран 
(ципрофлокацин) 

18 АБ широкого спектру: ЛОР-органів 

очей. Органів черевної порожнини, 
шлунково-кишкового тракту, 
сечостатевої системи. 

Шкірного покриву і м'яких тканин. 

Ротової порожнини (в 
стоматології). 

Суглобів, кісток. 

 

1 табл х 2 р./ добу. 
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ШКТ 

Біле вугілля 10 Отруєння Сорбент 3-4 табл. на добу у 
проміжках між прийомами 

Атоксіл порошок, 12 
пак 

Ентеросорбент. У терапії гострих 
кишкових захворювань, які 
супроводжуються діареєю 
(харчових токсикоінфекцій, 
сальмонельозу), при лікуванні 
алергічних захворювань та 
харчових отруєнь. Зовнішньо для 
лікування опіків, гнійних ран. 

Взяти 1-2 пакетика-саше і 
розчинити в 100-150 мл 
чистої питної води, до 12 г 
на добу. 

Ніфуроксазід 3 Протимікробний, широкий спектр 
дії 

2 табл. х 4р./ добу 

Сенаде 20 Послаблююче. 1-2 табл. ввечері, перед 
сном. 

Смекта 4 Діарея з отруєнням 1 пак х 3р./доба (макс. доза - 
5-6) 

Лоперамід 14 Діарея, пригнічує перистальтику На початку лікування по 4 
мг, і після кожного 
безформного стулу по 2 мг 
(але не більше 16 мг в день) 

Регідрон  3 Препарат для корекції водно-
електролітного балансу. 

1 пак. / 1л води 

Ранітидин 10 Зниження кислотності шлунку, 
печії 

  

Панкреатин 10 Ферменти Разом з їжею, 1 драже х 
3р./добу 

Серцево-судинні 

Трентал 10 табл Поліпшення мікроциркуляції крові, 
обмороження, набряклість, забиті 
місця м'яких тканин 

2-4 т. до 3 р./день 

Корвалол 9 табл Заспокійливе, розширює судини, 
стенокардія, неврози, істерії, 
гірська хвороба; 

1 табл. під язик 
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Кофеїн-безонат 
натрію 

7 табл по 200 
мг 

При зниженому тиску, в’ялості,шок, 
слабкість, отруєння, спазми судин 
головного мозку. 

Для підвищення розумової та 
фізичної працездатності,збуджує 
судинний центр. 

разова доза - 100-200 мг 2-3х 
на добу 

Нитроглицерин 1 уп Небезпека інфаркту, розслабляє 
мускулатуру серд.шлуночків 

 1 табл. під язик 

Гірська хвороба 

Діакарб 18 табл Глаукома, набряки, висотна 
хвороба, епілепсія 

  

При набряках: 0,125 - 0,25 г 
1-2 р./день протягом 2 днів, 
після чого застосування 
припиняють. 

Дексаметазон 29 т Глюкокортикостероїдний гормон 
(гормон кори надниркових залоз, 
що впливає на вуглеводний і 
білковий обмін), що володіє 
сильним антиалергічну і 
протизапальною властивістю) 
сильну протизапальну, алергії, 
важка пневмонія, набряк мозку, 
легенів 

Від 0,5 до 9 мг/добу 

Дексаметазон в 
ампулах 

4 амп. по 1 
мл (4 мг 
розчину) 

Те саме, що й вище, але для 
надекстремальних ситуацій для 
миттєвої дії. 

Введення шляхом 
внутрішньо венної або 
внутрішньом'язової ін'єкції. 
Рекомендована середня 
початкова доза - від 0,5 до 9 
мг- на добу. 
При внутрішньо 
суглобовому введенні доза 
від 0,4 мг до 4 мг. 
Протипоказання при 
підвищеній чутливості до 
препарату (вирішується до 
походу!) 

Кетанов в 
ампулах 

4 амп. по 1 
мл (30 мг 
розчину) 

Потужне знеболювальне; 
застосовувати при 
надекстремальних ситуацій та 
травмах для миттєвої дії. 

В/м введення; дія 
спостерігається приблизно 
через 30 хв, максимальне 
знеболювання настає через 
1–2 год.  
Початкова доза 10 мг із 
наступним введенням по 
10–30 мг кожні 4–6 год (за 
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необхідності). Загальна 
добова доза не має 
перевищувати 90 мг (3 мл 
препарату). Максимальна 
тривалість лікування не має 
перевищувати 2 дні.  
Протипоказання при 
підвищеній чутливості до 
препарату (вирішується до 
походу!) 

Очні, вушні 

Софрадекс 1фл.=5мл 
 
 

 

Комбінований препарат в ЛОР та 
офтальмології 

1-2кр. до 6р. добу в око, 

2-3кр. до 3р. добу у вухо 

Корнерегель 1 туба = 5г Гель для очей. 
Дерматопротектний, 
протизапальний. 

По 1 каплі під нижню повіку, 
3-5 р./добу 

Сульфацил натрію 300 мг/мл Протимікробне. 1-2 краплі х 5-6 разів на день 

Інструменти 

Серветки 
стерильні медичні 
на рану 

8  -   - 

Рукавички 
стерильні 

1  -   - 

Рукавички 
нестерильні 

1  -   - 

Ножиці в ремнаборі  -   - 

Перев'язочне 

Пластир 
бактерицидний 

12  -   - 

Бинт стерильний 
(5х10см) 

2  -   - 

Бинт стерильний 
(7х14см) 

2  -   - 
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Вата стерильна 50 гр  -   - 

Серветки 
стерильні марлеві 
(5 шт/упаковка) 

3  -   - 

Бинт еластичний (3 м) 1  -   - 

Шприц 2 мл 2  -   - 

Шприц 5 мл 2  -   - 

Шприц 10 мл 1  -   - 

Антисептики 

Пантенол Аерозоль, 

58 гр 

 Проти опіків Нанести на пошкоджену 
ділянку шкіри 

Хлоргексидин  1  Антисептик Промити пошкоджену 
ділянку шкіри, ротову 
порожнину, око 

Банеоцин флакон з 
порошком 

Комбінований антимікробний 
препарат для зовнішнього 
застосування 

На рану або пов’язку 

Нашатирний 
спирт 

Пластиковий 
флакон, 50 г. 

Для попередження, та при 
втрачанні людиною свідомості 

Піднести флакон до носа 
або накрапати на серветку 

 
Аналіз хвороб:  
1) У двох учасників проявилася легка застуда, “Декатилен” та “Німесил на ніч” справилися із 

завданням; 
2) Без опіків від котлів не обійшлось, застосовували “Пантенол” при торканні руками гарячого 

пальника чи котла ; 
3)  Коліна заздалегідь розігрівали, дехто одягав наколінники, на ніч мастили “Вольтареном форте”; 
4) В одного учасника на губі виліз герпес, декілька днів застосовувався “Герпевір”. На жаль, останній 

препарат хворий учасник не поклав до особистої аптечки, з точки зору медика “Офлокаїн” достатньо дієвий 
препарат та мав замінити “Герпевір” у лікування проявів герпесу; 

5) Натертості на ногах були заклеєні пластирями; 
6) Для перетравлювання такої кількості м’яса в салі, сала та ковбас зрідка деякі учасники 

застосовували додаткові ферменти - “Панкреатин”; 
7) Постійно користувались сонцезахисним кремом фактору не нижче 50 та губними помадами з 

індив.аптечки - тому не мали проблем з обвітреними губами та сонячними опіками. 
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5.3. Оцінка придатності інвентарю, рекомендації по спорядженню 

Ремонтний набір складався лише з найнеобхідніших речей, які б дозволили успішно пройти 
автономний похід тривалістю більш ніж 2 тижні. До частини, яка стосувалась бензинового пальника було 
приділена особлива увага, адже похід пройшов на території, де розпалювання вогнища заборонене або ж 
абсолютно недоречне за відсутності дров. Рем.набір для пальника був придбаний окремо від останнього, 
адже MSR XGK EX в комплекті немає деяких складових для достатнього догляду. Головним таким відсутнім 
елементом є голка для чистки форсунки. Важливо також мати запасний розсікач.  

Що ж до основної частини набору - тут все дещо простіше, адже спорядження, окрім сонячної 
батареї, було добре протестоване на тренувальних виїздах та обіцяло не створювати проблем в поході. По 
факту знадобився лише клей момент для укріплення підошви взуття учасника та батарейки ААА для 
ліхтарика. (Список рем.набору надається у звіті). 

Спорядження до походу в літню Румунію не має яких-небудь виразних особливостей. Спальників на 
температуру комфорту +5..+10 буде достатньо, адже середня температура в серпні буде навіть дещо 
вищою, ніж в Українських Карпатах. Тут широко практикується підхід “Fast & Light”, адже скелястість 
місцевих гір спонукає до періодичного легкого скелелазіння, яке може бути суттєво ускладненим важким 
рюкзаком за плечима. Враховуючи автономність, в похід була взята мотузка довжиною 50 м та діаметром 9 
мм для організації перил на випадок залишків опадів на скелях та для крутих ділянок, де з рюкзаками нашої 
вагової категорії пройти не просто. Витратка 6 мм також знадобилась, адже здьорг мотузки останнім 
учасником відбувався саме завдяки її наявності. Пальник MSR XGK EX показав себе, як і очікувалось, 
максимально надійним та передбачуваним у роботі. Також до спільного спорядження входив павербанк та 
сонячна батарея. Остання нам додала суттєвих клопотів, адже не була ретельно протестованою 
заздалегідь. Швидкість зарядки була явно недостатньою і ми ледь забезпечили постійний трек нашого руху 
та орієнтування за допомогою gps та мобільного додатку osmand. Вищі категорії походів вимагають 
ретельного тестування кожного елементу спорядження. Помилка тут може призвести до тяжких наслідків. 

Індивідуальне спорядження було ретельно підібраним виходячи з минулого досвіду походів та 
повністю впоралось із поставленими задачами. Перелік можна знайти вище та орієнтуватись на нього 
готуючись до походів в серпні до румунських Карпат. 

 

5.4. Харчування 

Основні принципи: 
Використовувалася «стандартна» розкладка: вранці ситна каша (двічі - солодка, інші - з м'ясом), на 

обід - суп (дев' ять разів за похід),  або сухий перекус (з метою економії часу та з урахуванням можливої 
відсутності джерел питної води вдень), на вечерю - суп або каша. Оскільки група складалася з 4 осіб, що вже 
ходили у категорійний похід таким складом команди, меню формувалося на основі вподобань учасників, 
минулого досвіду та особливостей гірського району.  

Норма їжі на 1 особу на день складала від 543 грам на початку походу до 700 грам у кінці походу. 
Меню складалося з розрахунку на 16 ходових днів + 2 запасні без забросок. 
 

Підготовка: 
Всі продукти, які вимагали попередньої підготовки, заготовляли в домашніх умовах. Овочі та м'ясо 

сушили в електросушарці, сухарі - в духовці, м'ясо в салі варили та пакували самостійно.  
Меню: 
*номерами позначені напої, що знаходяться в таблиці 5.4.2. 
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Таблиця 5.4.1 - Меню 

День сніданок обід вечеря кишеня 

1 

Макарони з тушнею 

Мисл.мовбаски + 
Сир + Часник + 
Сухарі 

Суп овочевий рисовий 
(тушня), хлібці фініки, арахіс, 

карамельки Десерт грильяж, №1 вафлі, №2 печиво мультикейк, №4 

2 гречка з печінкою, 
сухарі 

харчо, цибуля, 
сухарі 

Борщ з тушнею, сухарі + 
часник 

памела сушена, 
насіння гарбуза, 
карамельки Десерт козинаки, №7 халва, №1 печиво, №6 

3 
Плов с тушнею 

Бастурма + Сир + 
Хлібці + цибуля 

Суп з вермішеллю та сухим 
м`ясом, хлібці батончик мюслі, 

ізюм, фундук Десерт вафлі, №1 мармелад, №1 печиво, №8 

4 вівсянка на сухому 
молоці з горіхами та 
сухофруктами 

Суджук + Сир + 
Часник + Хлібці 

гороховий крем суп із 
ковбасками, сухарі М&М's, курага, 

волоський горіх Десерт ірис, №2 шоколад, №4 козинаки, №1 

5 
кус-кус с тушнею 

суп гречаний з 
тушнею, сухарі харчо (сухе мясо), сухарі гематоген, арахіс, 

яблука сушені Десерт халва, №5 рахат-лукум, №1 вафлі, №7 

6 гречка з сушеною 
рибою, cухарі 

банош з тушнею, 
сухарі 

Курин. суп з рис. лапшой, 
сухарі 

насіння гарбуза, 
ізюм, волоський горіх 

Десерт печиво мультикейк, 
№1 мармелад, №4 ірис, №1 

7 
булгур с тушнею, 

хлібці 

Суп овочевий 
рисовий (тушня), 
сухарі Суп з вермішеллю, хлібці фініки, цукати, 

арахіс Десерт козинаки, №3 халва, №1 вафлі, №6 

8 кукур каша з 
м'ясом та том пастою 

гуляш з сухим 
мясом, сухарі 

суп гречаний з сухим 
мясом, сухарі гематоген, 

карамельки, насіння 
гарбуза 

Десерт 
мармелад, №7 

печиво 
мультикейк, №5 рахат-лукум, №9 

9 Плов з сухим 
м`ясом і грибами, 
хлібці 

Суджук + Сир + 
Часник + Хлібці харчо (сухе м`ясо), сухарі 

курага, арахіс, фініки 
Десерт печиво мультикейк, 

№3 шоколад, №1 халва, №5 

10 Турецький суп 
Мерджімек з суш м* 
ясом та м*ятою 

гречка з 
печінкою, сухарі 

Суп овочевий рисовий (сух 
мясо), сухарі цукати,волоський 

горіх, батончики мюслі Десерт ірис, №8 козинаки, №7 мармелад, №1 

11 макарони з 
сушеною рибою, 

Борщ з сухим 
мясом, сухарі, 

Курин. суп з рис. лапшою, 
сухарі 

насіння гарбуза, 
карамельки, ізюм 
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сухарі цибуля 

Десерт рахат-лукум, №2 печиво, №6 грильяж, №9 

12 Молочна каша з 
пшоном і 
сухофруктами 

хлібці, сало, сир, 
цибуля харчо (сухе мясо), хлібці яблука сушені 

насіння соняшника, 
M&M's 

Десерт 
печиво, №2 

печиво 
мультикейк, №1 козинаки, №4 

13 Кус-кус з сухим 
мясом і грибами, 
сухарі 

Ковбаса + Сир + 
Хлібці + часник 

гуляш з сухим мясом, 
сухарі карамельки, арахіс, 

фініки Десерт халва, №3 печиво, №4 ірис, №7 

14 спагетті з сухим 
мясом 

Суджук + сало + 
цибуля + Хлібці 

Борщ з сухим мясом, 
сухарі волоський горіх, 

курага, желейки Десерт козинаки, №6 мармелад, №8 шоколад, №7 

15 банош з сух м*ясом 
хлібці, сир, 

ковбаса, часник 
харчо з сухим м*ясом, 

хлібці насіння гарбуза, суш 
яблука, гематогенки Десерт Ірис, №2 халва, №1 грильяж, №6 

16 
кукур каша з 

м'ясом та том пастою 
булгур з сухим 

м*ясом, хлібці 
суп овочевий рисовий(сух 

м*ясо),використовували  

насіння, родзинки, 
цукати Десерт рахат-лукум, №7 

печиво 
мультикейк, №4 печиво, №1 

17 
гречка з печінкою, 

сухарі 

макарони з 
сушеною рибою, 
сухарі 

куряч. суп із рисов 
лапшою, сухарі волоський горіх, 

курага, желейки Десерт халва, №2 козинаки, №5 шоколад, №1 

 

 
Таблиця 5.4.2 - Напої 

 

Назва Номер (№) 

Чай чорний 1 

Чай зелений 2 

Ячмінний напій 3 

Чай чорний з лимоном 4 

Чай чорний з імбирем 5 

Чай чорний з лимоном та 
імбирем 

6 

Чай Карпатський фруктовий 7 
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Чай чорний с апельсиновими 
шкірками 

8 

Компот  9 

 
 Плюси та мінуси даної розкладки: 
Для швидшого приготування страв використовували пластівці та подрібнені крупи. Ці варіанти страв 

готувались ще швидше. Але потребували вправності у розмішуванні. Особливо смакували гречані пластівці, 
кукурудзяна крупа та зелена гречка. 

Вдалим доповненням до основних страв стали сухарі зі спеціями, деякі учасники їх лишали на 
кишеньковий перекус на привалах.  

До ранкових напоїв цього року додали ячмінний напій, що бадьорив і заряджав енергією. Напій під час 
приготування піниться і може збігти, тому краще готувати уважно або на стоянках коло води. 

Імбир та апельсинові шкурки добре віддавали поживні речовини на 2 заварки чаю, після чаювання 
учасники їх з'їдали з цукром.  

Крім простої води впродовж дня пили суміш з розчиненими у воді вітамінами, холодний чай. 
Недоліки: Перемелені до порошкоподібного стану сочевиця, гречка майже миттєво пригорали.  
Також взяли нешліфований рис, який варився значно довше ніж шліфований.  
Учасники визнали кишеньковий перекус замалим наприкінці походу. Тому в наступних походап 

плануємо поступово збільшувати до 70 гр.  
Про запаси води. Щодня були заплановані ночівлі коло води, на обід ставали біля джерел чи несли 

воду із собою. На 11 день походу, перед підйомом на хребет Piatra Craiului, набрали 14 л води. Цієї кількості 
вистачило на вечерю, сніданок, обід та воду, яку пили впродовж дня, але не вистачило 3,5 л на вечерю. Тому 
радимо розбивати проходження хребта Piatra Craiului на два ходових дні з добором води на маршрутах 
спусків, на схилах на 500-900 м нижче гребеня хребта. 

Нюанси щодо ввезення продуктів. Станом на серпень 2019 року м’ясо та молочні продукти завозити 
на територію Румунії не можна. Тому продукти докуповували в м. Braşov. 
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5.5. Фінанси 

 
На літо 2019 року курс румунський лей (RL) до української гривні (UAH) становив: 

 
1 RL = 5,50 UAH 

 
Таблиця 5.4.2 - Кошторис витрат 

 

Витрати на 1 людину 4 чоловік Примітки 

Пальне для машини 3026 UAH 12104 UAH - 

Калоша для пальника 113 UAH 451 UAH - 

Страхування 890 UAH 3560 UAH - 

Аптечка 158 UAH 633 UAH Певна частина аптечки залишилась з 
попередніх походів. Дана вартість вказана як 
доукомплектування 

Їжа 1263 
UAH 

33 RL 5051 
UAH 

132 
RL 

- 

Спорядження 86 
UAH 

8,1 
RL 

342 
UAH 

32,47 
RL 

Сюди входить: оренда певного спорядження, 
частина рем.набору 

Зв’язок 75 UAH 300 UAH Оператор LifeСell 

Трансфер в Румунії 

Білети на електричку в 
Поду Ольт 

18,3 RL 73,2 RL - 

Таксі з центру до вокзала 
в Брашові 

2 RL 8 RL Ризик не встигнути на електричку 

Додаткові витрати 

Вартість парковки для 
машини на стоянці за 17 
днів 

122 RL 110 USD = 488 
RL 

Оплата проходила доларовою карткою 

Загальна вартість походу 5610 
UAH 

183,4 
RL 

22441 
UAH 

733,7 
RL 

- 
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Поради, факти і висновки: 

-      З собою брали Євро; 

-      Курс у банках на вулицях та у торгівельних центрах різниться, а також не всюди є дозвіл поміняти 
валюту, якщо ти не являєшся клієнтом цього банку. Провели обмін валюти у Торгівельному центрі. 

-     Все сувенірне на поїздку додому та смаколики родичам та друзям можна купити за хорошими цінами 
у Брашові. Ресторани в Брашові мають ціни близькі до Київських та безперечно варті того, щоб їх 
відвідати. 
 

5.6. Зв’язок та страховка 

Зв'язок 
Можливість зв'язку з "рівниною" є критично важливим елементом безпеки будь-якої тривалої 

автономної подорожі. В час, коли необхідну інформацію легко знайти на просторах інтернету - гріх не 
користувативатись цим сповна. Тому, перечитуючи форуми та відгуки мандрівників за останні роки ми 
вирішили взяти з собою мобільні телефони з українськими сім-картами lifecell та Київстар на противагу вже 
звичним супутниковим телефонам. Рахунки були заздалегідь поповнені на декілька сотень гривень, 
замовлений інтернет об'ємом 4Гб для роумінгу. Цього комплекту вистачило для всієї групи для можливості 
виходу на зв'язок кожні 5 днів та ефективного орієнтування при подорожі на авто та по місту Брашову. Слід 
відокремити якість покриття якісним 3G інтернетом території Румунії. Здебільшого всюди, де присутній 
зв'язок (а покриття не гірше, ніж в Україні) - був також якісний інтернет. Останній також слугує ефективним 
інструментом психологічного розвантаження для учасників. 

Також ми мали зв'язного у Києві, який повідомляв щодо дій та пересувань групи написанням 
повідомлення до теми на форумі www.tkg.org.ua. В даному випадку не було різкої необхідності в такій 
людині, адже ми мали змогу самі написати повідомлення на форум. Це слугувало скоріш способом 
заспокоєння родичів та близьких учасників, а також причиною відсутності дорогих дзвінків у роумінгу. 
Зв'язний взяв на себе відповідальність відповідей на дзвінки та повідомлення близьких, тим самим 
розвантажив групу на маршруті. 

Перед проходженням маршруту слід взяти номер рятувальної служби у Румунії - Salvamont 
(посилання: https://www.salvamontromania.ro/module.php?node=repartitie_teritoriala) та записати кожному 
учаснику походу в телефони та на папір. Служба ефективно працює: відправляє повідомлення на 
моб.телефони усім, хто в горах у випадку різкого погіршення погодних умов, має та використовує 
гелікоптер, має мобільні бригади порятунку. 
 

Страховка 
Страховий поліс група оформлювала у компанії “Guardian”, м. Київ, вул. Саксаганського, 96, +38044-

333-37-10 на весь період походу і кілька днів запасу після його завершення. 
Страхова сума на учасника  - 30000€. Вид спорту - альпінізм, тривалість - 19 днів. З можливістю 

евакуації на вертольоті та пошуково-рятувальними роботами. 
Вартість страхового полісу станом на 2019 р. на одного учасника становила 890 грн.  

Страхових випадків не було. 
 

  
  



243 

 

5.7. Список літератури, туристичних звітів та інших джерел інформації 
 
Карти:  

1. https://nakarte.me/#m=18/45.59746/24.65290&l=Czt/Gh/Wp 
2. https://muntii-nostri.ro/ro/trasee 
3. https://www.alltrails.com/explore/map/new 
4. Програма Google Earth 

 
Сайти: 

1. https://muntii-fagaras.ro/ 
2. http://romaniatourism.com/park-national-piatra-craiului.html 
3. https://web.archive.org/web/20111003152811/http://www.pcrai.ro/lang-en/home.html (Piatra Craiului)  
4. http://www.bucegipark.ro/index.php 
5. http://bloguldecalatorii.ro/2014/12/cabana-barcaciu-lacul-avrig-si-ciortea.html 
6. https://www.summitpost.org/f-g-ra-mountains/154116#chapter_2 
7. http://obiectiveturistice.drumliber.ro/ (культурні пам’ятки) 
8. http://nicolaecristianbadescu.blogspot.com/2013/08/fagaras-spre-lumea-tainica-varfului-boia.html 
9. https://www.infofer.ro/index.php/ro/ (сайт залізниці) 
10. http://www.turizmvnn.ru/metodika_peshih/ (Приклади та таблиці для розрахунку категорії 

складності) 
11. https://www.tkg.org.ua/node/2313 (Методика визначення категорії складності маршрутів гірських 

туристських спортивних поході. Методика 1) 
12.    http://risk-life.com/2009-12-19-00-42-38/274-2018-09-26-08-16-29 (Методика визначення категорії 

складності маршрутів гірських туристських спортивних поході. Методика 2) 
13. http://www.anpm.ro/documents/25675/45273874/mem+valea+grecului.pdf/04310cee-cee6-4093-adcd-

aa9b92c0e602 (Про долину Grecului, хр. Bucegi) 
 
Звіти: 

1. https://www.tkg.org.ua/node/32691 
2. https://www.tkg.org.ua/node/3300 
3. https://www.tkg.org.ua/node/2677 
4. https://www.mountain.net.ua/content/uploads/ruminiya_2_k_s_2019_sechko_cherkasi.pdf?fbclid=IwAR3k

COqXaIXsBaUneFHvXcAjN0EMH9FILNh4Vjt476DLnqGfaZs9_HyQTeg 
 

5.8. Трек маршруту 

Для запису треків використовували програми AlpineQuest та OsmAnd, з яких склали трек маршруту: 
Трек походу по Румунії, з 10 до 26 серпня 2019 р.  
 

https://nakarte.me/#m=18/45.59746/24.65290&l=Czt/Gh/Wp
https://muntii-nostri.ro/ro/trasee
https://www.alltrails.com/explore/map/new
https://muntii-fagaras.ro/
http://romaniatourism.com/park-national-piatra-craiului.html
https://web.archive.org/web/20111003152811/http:/www.pcrai.ro/lang-en/home.html
http://www.bucegipark.ro/index.php
http://bloguldecalatorii.ro/2014/12/cabana-barcaciu-lacul-avrig-si-ciortea.html
https://www.summitpost.org/f-g-ra-mountains/154116#chapter_2
http://obiectiveturistice.drumliber.ro/
http://nicolaecristianbadescu.blogspot.com/2013/08/fagaras-spre-lumea-tainica-varfului-boia.html
https://www.infofer.ro/index.php/ro/
http://www.turizmvnn.ru/metodika_peshih/
https://www.tkg.org.ua/node/2313
http://risk-life.com/2009-12-19-00-42-38/274-2018-09-26-08-16-29
http://www.anpm.ro/documents/25675/45273874/mem+valea+grecului.pdf/04310cee-cee6-4093-adcd-aa9b92c0e602
http://www.anpm.ro/documents/25675/45273874/mem+valea+grecului.pdf/04310cee-cee6-4093-adcd-aa9b92c0e602
https://www.tkg.org.ua/node/32691
https://www.tkg.org.ua/node/3300
https://www.tkg.org.ua/node/2677
https://www.mountain.net.ua/content/uploads/ruminiya_2_k_s_2019_sechko_cherkasi.pdf?fbclid=IwAR3kCOqXaIXsBaUneFHvXcAjN0EMH9FILNh4Vjt476DLnqGfaZs9_HyQTeg
https://www.mountain.net.ua/content/uploads/ruminiya_2_k_s_2019_sechko_cherkasi.pdf?fbclid=IwAR3kCOqXaIXsBaUneFHvXcAjN0EMH9FILNh4Vjt476DLnqGfaZs9_HyQTeg
https://drive.google.com/open?id=1pVErqOQQoBQ92ZaZpdZ0anaCHghxZvln

