
Trans-Fogaras (Alpesi műút)
http://www.bien.hu/erdely-10-legszebb-uti-celja,aktualis,utazas,113085
http://www.welcometoromania.ro/DN7c/DN7c_Harta_Obiective_m.htm
http://www.topgear.com/uk/videos/brand-new-clip-tg-goes-to-romania-part-6 (VIDEO)
GPS: 45.722241 , 24.571581 – 45.306648,24.652262 – 100 km, 3 óra (utazási idő)

A Transfagarasan hegyek Erdély déli részén 
húzódnak, lenyűgöző szépségükkel mindenki 
szívét rabul ejtik. A magasodó hegyek impozánssá 
teszik az erdélyi tájat. Érdemes végig vezetni a 
Transfagarasan országúton, mely a magas hegyek 
közt, festői tájak közt kanyarog. 

Ha erre jársz, látogasd meg a Balea tavat, mely egy 
hűs, mély hegyi tó. Télen ellátogathatsz a jég-
szállodába (a hotel teljes egészében jégből 
készül). Ha jó túrázó vagy, csodás csúcsokra juthatsz fel, melyekről lenyűgöző kilátás nyílik.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Transzfogarasi_út
A Transzfogarasi út (románul Drumul Transfăgără anș ), másként 7C jelzésű országút (Drumul 
Na ional 7Cț ) a Fogarasi-havasok központi részén keresztül észak-déli irányban köti össze 
Alsóárpás és Curtea de Arge  településeket. Az 1970-es években építették, ș 90 km hosszú. 2042 m 
magasságig vezet fel, majd egy alagúton halad át a főgerinc alatt. Összesen 578 hídja és 
viaduktja, valamint 5 alagútja van.

Az út csak nyáron van nyitva. A hóviszonyoktól 
függően októberben vagy novemberben 
lezárják és csak június elején, közepén nyitják 
meg újra.

Az út lenyűgöző szépségű tájon vezet keresztül, 
elhalad a Bilea-vízesés telep, a Bilea-tó és a 
mesterséges Vidraru-tó (45.365896 , 24.62893) 
mellett.

Biela tó
A jégkorszakból visszamaradt Bâlea tó 2.034 m 
magasan található, területe 46508 nm mélysége 
pedig 11.35 m. Része annak a 180 hektáros 
rezervátumnak, amelyet a következő csúcsok 

határolnak: 
Vânatoarea 
lui Buteanu 
(2507 m), 
Vârful Capra (2496 m) şi Vârful Paltinu Mare (2398 m), 
Muchia Buteanu és Piscul Bâlii. A rezervátumban több 
ritka növény, pl. a havasi gyopár, több védett állat pl. a 
zerge, hiúz és szirti sas is él.

A tó vizében pisztrángok élnek,. A tó közepén egy 
félszigeten 1904-ben turistaház épült, amely később leégett. Helyére új, nagyobb épületet emeltek, 
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amely az évek során a Fogarasi havasok legnépszerűbb turistaháza lett. 2006 telén először, a tó 
partján felépítették kelet Európa első jégszállóját, recepcióval, bárral, a szobákban franciaágy 
van, a fényt pedig fluoreszkáló lámpákkal biztosítják. 2007 telén a szálló mellé felépítették az első 
jégtemplomot is. Az építményekhez szükséges jégkockákat természetesen a tó jegéből vágják ki.

Balea-Tó Jégszálloda, Kercisóra 
GPS: 45.604491 , 24.618718
http://www.utazzerdelybe.hu/balea-to-jegszalloda.html 

http://www.origo.hu/utazas/20110218-erdelyi-utazas-szalloda-jeghotel-erdely.html

A Jégszálloda szobái minden évben egyediek és eredetiek: 
ebben az évben az „Ice Sounds“ várja a vendégeket. 
Legyen egy egyedülálló élménye – töltsön felejthetetlen 
éjszakákat a Kárpátok csúcsán. (Bankkártyás fizetési 
mód!).

A bejelentkezés 9:00 és 17:00 óra között történik (ebben az 
időközben a Jégszálloda a nagyközönség számára is 
látogatható). 21:00  és 8:00 óra között a szálloda a 
vendégek számára van fenntartva. 

Legegyszerűbb módon a Jégszálloda személygépkocsival közelíthető meg. Mindenesetre a DN1 
úton kell haladni, akár Brassó, akár Nagyszeben irányából. Scoreiu falu közelében van egy 
körforgalom, amelynek jelzőtáblái megmutatják a helyes irányt a hegyek és a Balea-Tó felé. 
Nyáron innen a tóig 35 km hosszú az út. Téli időben csak a Balea Vízesésig lehet gépkocsival 
eljutni, innen felvonóval (GPS: völgy=45.636644 , 24.60727 , hegy=45.604956 , 24.616336) kell 
folytatni az utat. Fontos észben tartani, hogy a Transzfogaras autópálya déli része le van zárva 
novembertől április végéig.

A téli időszakban, amikor a szálloda működik, ingyen parkoló van a Balea Vízesésnél (Cascada 
Balea), ahonnan libegővel lehet eljutni a Balea-tóhoz. 

Ebben az évadban a szállodában 10 kétszemélyes szoba van 
franciaággyal, a szálloda mellett pedig, azoknak, akik több 
meghittségre vágynak 3 iglu áll rendelkezésükre dupla 
ággyal. Az ágyak jégkockákból vannak felépítve.
Takarók, prémek, hálózsákok biztosítják a nyugodt alvást. 
Vendégeink kényelmére minden ágyon puha derékalj van, 
lepedővel borítva, takarók és puha prémek. Lefekvés előtt 
vendégeink meleg hálózsákokat kapnak, mivel a Jégszálloda 
átlaghőmérséklete +2 és -2 Celsius fok között van.
A csomagokat a Balea-Tó menedékháznál (Cabana Balea Lac) lehet hagyni. 

Az Ice Bár naponta 9:00 – 21:00 óra között van nyitva. Ha 
valaki szükségét érzi, hogy felmelegedjék, ajánlatunk a 
fűszeres forralt bor fahéjjal vagy egy csésze ízletes fekete 
tea.
A jégkorszaki élmény nem teljes a Jégvendéglőben, 
jégtányérokban felszolgált vacsora nélkül.
A vendég különleges konyhaművészeti élményben részesül: 
jégből készült asztalnál foglal helyet, különleges ételeket 
szolgálnak fel, részben szintén jégtányérokon. A fogásokat a 
Balea Menedékház konyháján készítik el és szakképzett személyzet szolgálja fel. Az ízkavalkád 
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kiegészítéséül javasoljuk, kóstolják meg bármelyik különleges aromájú borukat.
A Jégvendéglőn kívül a Balea-Tó Menedékház rusztikus éttermében is el lehet tölteni a téli 
estéket. Itt minden jellegzetes erdélyi ételkülönlegességet felszolgálnak – leveseket, csorbákat, hús- 
és halféleségeket, valamint hagyományos helyi édességeket. A vendégek különösen kedvelik a 
vadhúsból és friss pisztrángból készült fogásokat.

A Vidraru-tó (románul Lacul Vidraru)

Egy mesterséges tó Romániában, a Fogarasi-
havasokban. Az Arge  folyó vizénekș  
felduzzasztásával hozták létre 1965-ben. A tó hossza 
14 km, 900 hektárnyi területet foglal el és kb. 
félmilliárd köbméter víz van benne. A gát 166 méter 
magas és 305 méter széles, tetején vezet keresztül a 
Transzfogarasi út. A víztározó létrehozásával egy 
folyó menti falu víz alá került. A gát építésénél 530 
000 m³ földet mozgattak meg és 820 000 m³ betont 
használtak fel. 
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