
Ssz. Leírás Táv (km) Koordináta

1. 0,00 47.527571, 21.733240

2. Fordulj jobbra: Érsemjén 28,60 47.508877, 22.097786

3. Tarts jobbra 1,60 47.495731, 22.089512

4. 0,20 47.494393, 22.087779

Ki adományozta Kazinczy mellszobrát? ……………………………………

5. Az elsőbbségadásnál fordulj balra 0,11 47.493782, 22.088825

6. 1,90 47.508877, 22.097786

7. Körforgalom 1. kijárat 3,60 47.513453, 22.140584

8. Körforgalom 2. kijárat 10,90 47.430519, 22.207465

9. Fordulj balra: Pir 1,90 47.436615, 22.228150

10. Fordulj balra 6,60 47.461661, 22.301614

11. Az elsőbbségadásnál fordulj balra 0,95 47.462030, 22.302585

12. 0,80 47.468701, 22.304721

2018. augusztus 3, péntek – 1. oldal                                                                       Kapcsolat: +3620-3326059 (Macko)

A parkoló végén fordulj balra

Az elsőbbségadásnál fordulj 
balra. A sarkon állott Kazinczy 
Ferenc egykori szülőháza, ma 
emlékkert- és múzeum található.

Az Érmelléken számos ismert, híres és fontos magyar született. Ady 
Endre, Kölcsey Ferenc és Zelk Zoltán költők mellett ezen a tájegységen 
született Irinyi János, a gyufa feltalálója is. Érsemjén szülötte Kazinczy 

Ferenc író és Fráter Lóránd zeneszerző.

Az elsőbbségadásnál fordulj 
jobbra

Elérted a „partra vetett hidat”. 
Nézz körül, menj át a hídon, fotók, 
miegyéb – majd fordulj vissza



Ssz. Leírás Táv (km) Koordináta

13. 0,80 47.462030, 22.302585

14. 0,95 47.461661, 22.301614

15. Az elsőbbségadásnál fordulj balra 6,60 47.436615, 22.228150

16. 14,50 47.347269, 22.341785

17. Körforgalom 2. kijárat 0,90 47.343444, 22.331125

18. 36,70 47.199651, 22.709914

Milyen étterem mellett fordulsz jobbra? …………………………………

O1.1 1,60 47.189204, 22.700968

2018. augusztus 3, péntek – 2. oldal                                                                       Kapcsolat: +3620-3326059 (Macko)

A szalacsi négylyukú híd a híres hortobágyi kilenclyukú társa, ugyanaz a 
Povolny Ferenc tervezte mindkettőt. Az egykori sóút része volt, így 

komoly kereskedelmi jelentőséggel bírt. 2018-ban elkezdődik eredeti 
állapotának rekonstrukciója – az Érmellék újraláposításával, tanösvények 

létrehozásával. Hamarosan turisztikai központ lesz a környékből.

Megfordulás után jobbra a zöld ház után hány lábon áll a parabola 
antenna? ………………

Ugyanazon az úton visszafelé térj 
le jobbra

Az elsőbbségadásnál fordulj 
jobbra

Az elsőbbségadásnál fordulj 
jobbra

Az elsőbbségadásnál fordulj 
jobbra

Következik az első OFF betét. Nagyon könnyű, bármilyen motorral 
könnyen teljesíthető. Látványban szebb az ON alternatívájánál, az igazi 
szerpentin pedig utána következik. Amennyiben kihagyod, haladj az 1H 

úton a 19. pontig és folytasd onnan.

Térj le balra, majd azonnal tarts 
jobbra



Ssz. Leírás Táv (km) Koordináta

O1.2 18,40 47.080093, 22.571500

O1.3 Fordulj balra 6,80 47.116762, 22.514087

O1.4 Az elsőbbségadásnál fordulj balra 3,40 47.128406, 22.488995

O2.1 18,10 47.058473, 22.399756

O2.2 Fordulj balra: Beius 0,75 47.059809, 22.390550

O2.3 31,40 46.891227, 22.454152

O2.4 3,60 46.874118, 22.465530

O2.5 2,90 46.867388, 22.452688

O2.6 Megérkeztél a Turul Panzióba! 22,20 46.738599, 22.346969

2018. augusztus 3, péntek – 3. oldal                                                                       Kapcsolat: +3620-3326059 (Macko)

Az elsőbbségadásnál fordulj 
jobbra

Az OFF etap teljes hossza 30,2 km, ugyanez az 1H úton kanyarogva 22,5 
km. Az 1H út szerpentinjének végén ismét választhatsz, jön a második OFF 

betét. Kicsit nehezebb az elsőnél, rossz minőségű aszfaltból és murvás 
erdei útból áll. A burkolatlan rész hossza 10 km. Amennyiben ezt 

választod, az 1H út végén Élesden folytasd az O2.1 ponttól. Ha végig 
aszfalton akarsz menni a Királyhágón át, ugorj a 19. pontra!

Az elsőbbségadásnál fordulj 
jobbra

Tarts jobbra (kövesd a 764-es 
utat)

Tarts jobbra (kövesd a 764-es 
utat)

Az elsőbbségadásnál fordulj 
jobbra

Amennyiben mindkét OFF szakaszt kihagytad, a 18. pont után innen 
folytasd. Amennyiben csak a másodikat, akkor az O1.4 után ugorj ide. A 

résztávolság (42,1 km) a 18. ponttól értendő, az O1.4 és a 19. pont 
távolsága 18,1 km.



Ssz. Leírás Táv (km) Koordináta

19. Az elsőbbségadásnál fordulj balra 42,10 47.058473, 22.399756

20. Fordulj jobbra: Remeti 29,50 46.948839, 22.687081

21. Fordulj jobbra: Bratca 4,30 46.923206, 22.653851

22. Az elsőbbségadásnál fordulj balra 4,80 46.927735, 22.606339

23. Megérkeztél a Turul Panzióba! 42,60 46.738599, 22.346969

2018. augusztus 3, péntek – 4. oldal                                                                       Kapcsolat: +3620-3326059 (Macko)

A teljes hossz mindkét OFF szakasszal 226,8 km, végig az ON változatokon 
haladva 240,9 km. Holnap indulj időben, csodaszép tájak és érdekességek 

várnak rád!



Ssz. Leírás Táv (km) Koordináta

O3.1 0,00 46.738599, 22.346969

O3.2 Fordulj jobbra: Meziad 0,10 46.739165, 22.347695

O3.3 Mézgeden tarts jobbra 9,50 46.740164, 22.454074

O3.4 1,10 46.733955, 22.464207

O3.5 14,80 46.775358, 22.559176

Milyen színű a híddal szemközt levő ház? ……………

O3.6 5,50 46.734843, 22.560312

Hány állat képét látod a táblán? ……………

O3.7 8,00 46.709015, 22.622611

O3.8 Fordulj balra 2,90 46.690099, 22.613258

O3.9 Fordulj jobbra: Izvorul Minunilor 0,90 46.690412, 22.623582

Itt véget ér a harmadik OFF szakasz. Folytasd az ON itiner 5. pontjától!

1. 0,00 46.738599, 22.346969

2. Körforgalom 3. kijárat 8,70 46.667816, 22.349097

3. Körforgalom 3. kijárat 0,85 46.665335, 22.358849

2018. augusztus 4, szombat – 1. oldal                                                                  Kapcsolat: +3620-3326059 (Macko)

A nap két lehetőséggel indul. Az OFF változat átvezet a Mézgedi hágón és 
a Jad völgyén. Utassal és rutin nélkül, illetve teljesen utcai motorral nem 
ajánlott, terepgumi nem szükséges. Erre az első benzinkútig kb. 70 km a 

táv. Az ON változat esetén hamarabb lesz lehetőséged tankolni.

A Turul panzióból balra kanyarodj 
ki

Egyenesen tovább a kőhídon át 
(végig 764C út)

A hágó túloldalán a kőhíd után 
fordulj jobbra

Jadolina vízesés: sétálj be a fém 
kilátóba!

Egyenesen tovább a dózerúton 
(végig a 108J út)

A Turul panzióból jobbra 
kanyarodj ki

Amennyiben tankolnod kell, itt a 2. kijáraton menj ki, hamarosan találsz 
egy MOL kutat. Utána folytasd az utat ugyanezen körforgalom 1. 

kijáratával. Ha most nem tankolsz, erre 55 kilométer múlva ugyanitt lesz 
legközelebb lehetőséged.



Ssz. Leírás Táv (km) Koordináta

4. Fordulj jobbra: Izvorul Minunilor 26,70 46.690412, 22.623582

5. Megérkeztél a Csodaforráshoz 0,55 46.693087, 22.628629

Hány lépcsőfok vezet fel az emléktáblához?  ………

6. FORDULJ VISSZA! 0,00 46.693087, 22.628629

7. Tarts balra 0,40 46.691695, 22.624093

8. Fordulj balra 0,15 46.690412, 22.623582

9. Körforgalom 4. kijárat (Deva) 26,70 46.665249, 22.359196

10. Fordulj balra: Pietroasa 8,60 46.603627, 22.422313

11. 34,70 46.593648, 22.744721

2018. augusztus 4, szombat – 2. oldal                                                                  Kapcsolat: +3620-3326059 (Macko)

Azt meséli a rege, hogy itt a föld alatt állott egykor a hatalmas 
jégbirodalom, melynek tündéri szép királyleányát atyja óva intette a 

szerelem tüzétől. De a királylány mit sem hallgatott atyja szavára, 
Tűzkirály heves haragjától pedig összeolvadtak a hatalmas birodalom 

kőcsarnokait alátámasztó jégoszlopok, maguk alá temetve az ifjú 
szerelmespárt is. Ennek az óriási hegyomlásnak nyomai a felszínen 

szanaszét heverő sziklatömbökön ma is láthatók. A hatalmas, elolvadt 
földalatti birodalom jéghideg vize pedig ma is szüntelenül ömlik a föld 

gyomrából. A legenda szerint ha a szerelmesek isznak a vizéből szerelmük 
örök lesz.

A Pádis-fennsíkon az aszfalt végén 
fordulj vissza

1300 méteres átlagmagasságú Pádis-fennsík a Bihar-hegység közepén 
helyezkedik el; nemcsak Erdély, hanem az egész Kárpát-medence 

ékessége. Pádis jellegzetes karsztvidék, ahol megtaláljuk a 
karszthegységek összes formakincsét a hatalmas barlangoktól, sőt 

jégbarlangoktól kezdve a mészkőszurdokokon, víznyelőkön és 
zsombolyokon keresztül a bővízű forrásokig. A hegységet háborítatlan 

fenyőerdők borítják, amik a vadregényes karsztformákkal együtt 
lenyűgöző és mesebeli hangulatot kölcsönöznek a vidéknek.

Innen a következő lényeges látnivaló, a Móc templom 107,7 kilométerre 
van – aszfalton. Amennyiben bevállalod a következő OFF szakaszt, ezt 

sokkal rövidebb úton (16,5 km) teheted meg. Ehhez a 11. ponttól haladj 
tovább a murván és folytasd az alábbiak szerint:



Ssz. Leírás Táv (km) Koordináta

O4.1 Fordulj jobbra 7,40 46.619114, 22.801411

O4.2 Az aszfaltot elérve fordulj jobbra 8,20 46.561986, 22.816761

O4.3 0,90 46.555590, 22.810968

A 4. OFF is véget ért, innen folytasd a normál itiner 17. pontjától!

Megfordulás után mi van az első kilométerkőre írva? ……………………..

12. Az elsőbbségadásnál fordulj balra 34,70 46.603627, 22.422313

13. Fordulj balra a 75-ös útra 10,80 46.523684, 22.464252

14. Fordulj balra a jégbarlang felé 45,40 46.455767, 22.828883

15. Fordulj jobbra: Poiana Calineasa 11,40 46.531420, 22.832558

16. 5,40 46.555590, 22.810968

Hány kereszt van a templomon? …………………………………

2018. augusztus 4, szombat – 3. oldal                                                                  Kapcsolat: +3620-3326059 (Macko)

A templomnál olvasd el a 
tudnivalókat a 16. pont után!

A 75-ös tökéletes szerpentinnel vár, de vigyázz a korlátként szolgáló 
betontömbök miatt.

Motorozz fel a templomig, élvezd 
a panorámát!

Ez a terület a mócok földje, amely emberemlékezet óta román többségű 
területnek számított. A mócok (avagy havasi románok) egy, a történelmi 

Magyarország területén az Erdélyi-érchegységben élő román nyelvű 
népcsoport. A legmostohább hegyvidékeken - állattartásból, főképp 

fakitermelésből, faedények készítéséből – élnek. Érdemes megfigyelni 
jellegzetes településszerkezetüket is! Az itteni magyarságot több 

történelmi vihar is megritkította. 1848-49-ben a vélt és valós sérelmeiktől 
meg Bécs embereitől a magyarság ellen feltüzelt mócok irgalmatlan 

pusztításokat vittek végbe a környék magyar nemesei, polgárai körében, a 
terület ekkor vesztette el összefüggő magyar lakosságát. A városi magyar 

és német lakosság mára szinte teljesen eltűnt - a statisztikák szerint az 
egyes kisvárosokban mindössze néhány tucatnyi magyar él. A magyar 

közvélemény a mai napig sem rehabilitálta a mócokat.



Ssz. Leírás Táv (km) Koordináta

17. Fordulj vissza! 0,00 46.555590, 22.810968

18. 5,40 46.531420, 22.832558

19. Az elsőbbségadásnál fordulj balra 11,90 46.477234, 22.811206

20. 2,50 46.460920, 22.826883

21. A 75-ös utat elérve fordulj balra 0,65 46.455767, 22.828883

22. Fordulj balra: Huedin 14,60 46.448284, 22.963995

23. 55,30 46.693570, 23.039248

24. Fordulj balra: Manastireni 10,10 46.744997, 23.105726

25. Fordulj jobbra a kis hídon át 4,50 46.778438, 23.086743

26. 0,22 46.779731, 23.088769

Hány tornya van egy kalotaszegi templomnak?……………….

27. Az elsőbbségadásnál fordulj balra 0,15 46.780903, 23.088209

28. Az elsőbbségadásnál fordulj balra 0,16 46.781227, 23.086252

2018. augusztus 4, szombat – 4. oldal                                                                  Kapcsolat: +3620-3326059 (Macko)

Az elsőbbségadásnál fordulj 
jobbra

Az elsőbbségadásnál fordulj 
jobbra

A 22-es pont előtt nem sokkal tudsz tankolni – erre legközelebb 
Bánffyhunyadon (Huedin) lesz lehetőséget! Az addig vezető 1R út 

helyenként jó minőségű, helyenként gyengébb és számíts a 
sárfelhordásokra az erdészeti munkák miatt. Szép táj és jó kanyarok 

jönnek.Fordulj jobbra: menj tovább a 
103K úton

Állj meg a magyargyerőmonostori 
templomnál.

Megérkeztünk Kalotaszegre, amely egy tájegység Romániában, részben 
Erdélyben, a valamikori Magyar Királyság területén, Kolozsvártól 

nyugatra. Nyugat-Románia kevés tömbmagyar területeinek egyike, régi 
erdélyi magyar népi hagyományok őrzője. Kalotaszeg jellegzetes 

templomai többségében református templomok, amelyek szinte kivétel 
nélkül középkori építésű, főleg gótikus stílusú műemléképületek. Közülük 

a legrégebbi a magyarerdőmonostori.



Ssz. Leírás Táv (km) Koordináta

29. 9,10 46.803756, 22.994801

30. Fordulj balra: Alesd (Élesd) 8,40 46.864432, 23.026508

O5.1 Fordulj balra a 764B útra 17,90 46.934631, 22.844346

A Dragan víztározónál milyen létrán lehet felmászni a támfalra?……..

O5.2 Fordulj balra: Bratca 51,20 46.923196, 22.653850

31. Fordulj balra a 108I útra 33,90 46.948839, 22.687081

32. Fordulj jobbra: Bratca 4,30 46.923206, 22.653851

33. Az elsőbbségadásnál fordulj balra 4,80 46.927735, 22.606339

34. Megérkeztél a Turul Panzióba! 42,60 46.738599, 22.346969

2018. augusztus 4, szombat – 5. oldal                                                                  Kapcsolat: +3620-3326059 (Macko)

Fordulj jobbra: Huedin (a Kalota 
hídja után)

Balra látod Kalotaszentkirály templomát – ha jól állsz idővel, bemehetsz 
megnézni.

A 30. ponttól jobbra fordulva Lukoil, balra (az útvonalon) MOL kutat 
találsz. A városban figyeld meg a gyulák (cigányvajdák) „palotáit”. Az út itt 
ismét kettéválik: jön a 5. OFF szakasz. Ez nem tartalmaz burkolatlan utat, 
de kiugróan rossz aszfaltburkolatokat annál többet. Bármilyen motorral 

teljesíthető és nagyon szép – érdemes bevállalni, de jó aszfaltra ne 
számíts. Amennyiben sima utakat akarsz, ugorj a 31. pontra.

Ezen a ponton az ötödik OFF szakasz véget ért, innen folytasd az utat 33. 
ponttól.

A teljes hossz az összes OFF szakasszal 370,7 km, végig az ON 
változatokon haladva 424,4 km. Vasárnap reggel 9 órakor a túra zárásán 

találkozunk a Turul Panzióban!
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