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• A Fogarasi-havasok és a Jézer-hegység   

böngészhető turistatérképe 
• A Fogarasi-havasok központi részének   

turistatérképe 
• A Fogarasi havasok interaktív térképe   
• A fogarasi havasok jelzett útjai, interaktív   

Utazásszervezés - http://www.fogarasok.hu/
http://www.karpat-medence.hu/am.php?am=fogarasi-
havasok

Transfogarasi műút
A hegység legnevezetesebb látványossága a 
Transzfogarasi út, mely észak-déli irányban 
keresztezi a hegyvidéket. Ennek mentén az út 
legmagasabb pontján találjuk a Bilea-tavat, 
amelyre drótkötélpálya vezet a Bilea-vízesés 
turistaháztól. A drótkötélpálya a híres Bilea-
vízesés mellett halad.
Személygépkocsival a Nagyszeben és Brassó 
közötti főútról közelíthető meg. Sztrezakercisóra 
felé lekanyarodva pedig keresztül lehet menni 

rajta a Transzfogarasi úton, ami elhalad a Bilea-vízesés és a Bilea-tengerszem mellett. Az út a 
gyakori tavaszi sziklaomlások és a téli hó miatt csak nyáron van nyitva, egyéb időben csak a 
Bilea-vízesés menedékházig lehet autóval felhajtani.

http://www.erdelyiturizmus.hu/?action=regio&id=3440 
A 2500 méter körüli csúcsok és a 2000 m magasban megtalálható tengerszemek Erdély egyik 
legcsodálatosabb vidékévé varázsolják a tájat.
A környék tisztasága és a szállások minősége nagyon sokat javult az utóbbi időben, főleg a tó 
környéki magánpanziók ajánlhatók az utasoknak

A Déli-Kárpátok legmagasabb és legegységesebb hegylánca. Felszínének nagy része 2000 méter 
feletti, több csúcsa pedig 2500 méter fölé emelkedik. Alakja aszimmetrikus, északon a völgyek és a 
lejtők rövidek és meredekek, déli lejtői pedig enyhébbek, és itt a völgyek is hosszabbak.
A főgerinc magassága viszonylag egyenletes, átlagos magassága 2350 méter, hosszúsága 70 km.
A gerincen nem alakult ki mély átjáró vagy szoros, amely megfelelő átkelést biztosítana az északi és 
a déli oldalak között, így a legalacsonyabb hágó is 2177 méter magas.

A Fogarasi-havasok éghajlata hűvös, csapadékos, zord 
telekkel és rövid, hűvös nyarakkal. A hó a magasabban fekvő 
területeken csak május vége körül olvad el, de nagyobb, akár 
sízésre alkalmas hófoltokkal július, augusztus környékén is 
találkozhatunk. Télen a hóréteg vastagsága elérheti a 7-8 
métert is. A nagy havazások után igen nagy a lavinaveszély.

Az elmúlt évtizedekben több kisebb-nagyobb barlangot is 
feltártak, melyeket a felszín alatti patakok és több méter 
magas vízesések teszik változatossá és érdekessé. A sziklás gerincek között meghúzódó csillogó 
tavak vagy tengerszemek a hegység különleges színfoltjai.
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A Fogarasi-havasokban, sajnos, kevés a védetté 
nyilvánított terület, és védelmük sem biztosított.
A Bâlea Rezervátumot 1932-ben nyilvánították védetté, 
területe 180 ha. A terület magában foglalja a hegység 
legnagyobb tengerszemét, a Bilea-tavat és környékét.
A Vádi nárciszrét a Fogarasi-havasok északkeleti 
lábánál, Vád helység mellett, 400 ha-on terül el.
A Kisárpás-völgyi vadászati rezervátum a 
zergecsapatok menedékhelye.
A Porcsesdi (Vöröstorony) őslénytani rezervátum nem 

más mint egy kis mészkőfolt, mely megőrizte az 50 millió éves, trópusi tenger egykori élővilágát.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fogarasi-havasok

A Fogarasi-havasok (románul Masivul Făgăra uluiș ) a Déli-Kárpátok hegyláncolatának kelet felől 
második tagja, a Kárpátok legnagyobb tömegű kristályos hegysége. Északon a Fogarasi-medencével 
határos, amelyen átfolyik az Olt, nyugaton az Olt völgyével és a Vöröstorony-szorossal, délen a 
Cozia- és a Jézer-hegységgel, keleten a Szág-hegységgel és a Királykő-hegységgel. A névadó 
Fogaras város a hegységtől északra van 

A Fogarasi-havasok hegyei magassági sorrendben (nem teljes lista): Moldoveanu-csúcs (2544 m), 
Negoj-csúcs (2535 m), Nagy-Vist (2527 m), Leszpez-csúcs (2522 m), Buteanu-csúcs (2507 m), 
Dara-csúcs (2500 m), Zerge-csúcs (2494 m), Podragu-csúcs (2482 m), Nagy-Árpás (2468 m), Kis-
Árpás (2460 m), Vaiuga-csúcs (2443 m), Csortea-csúcs (2427 m), Iezerul Caprei (2417 m), Paltin-
csúcs (2399 m), Lajta-csúcs (2397 m), Netedu-csúcs (2351 m), Serbota-csúcs (2331 m).

Főbb kirándulóhelyek
• A havasok északi lejtőjén található a Szombatfalvi-völgy zöld rétekkel, fenyvesekkel 

csobogó vizű patakokkal, a kényelmet turistaház és étterem szolgálja. 
• A Bilea-vízesés a Bilea-tó katlanából zúdul alá, alsó végénél turistaszálló áll, ahonnan 

drótkötélpálya visz fel a 2034 magasságban fekvő Bilea-tóhoz, de felvezet ide a 
Transzfogarasi út is. 

• A havasok északi lábánál található Poiana Neamtului a Riul Máre völgyében, turistaházzal 
és nagyszerű kilátással a havasok fő gerincére és az Feleki-tó katlanára.

Fogarasi-vár
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fogarasi_vár
Fogaras városa az egykori Fogaras vármegye névadója. 
Brassótól nyugatra, kb. 70 km-re, Nagyszebentől keletre, kb. 80 
km-re, az Olt-folyó bal partján fekszik. A Fogarasi-havasok 
hosszan elnyúló nyugat-kelet irányú hegyvonulata a várostól 
délre található.
Fogaras nevezetessége a ma is épségben álló vár. 
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