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  מטירת "הרובה סקאלה" לטירת "וואלדשטיין"מסלול הליכה 

  
  עכשיו הגיע הזמן לשלב בין השתיים. על הרובה סקאלה כבר כתבתי, על טירת וואלדשטיין כבר המלצתי...

 המצוקים וחזרה מתחת למצוקים.יין על קו טמסלול הליכה ארוך, לא קשה מידי, מהרובה סקאלה לטירת וואלדש
המסלול לא קשה מידי, בהלוך מדובר על מסלול די מישורי עם נקודות תצפית יפות, בחזור יש קצת עליות, רק 

  ...73עד  7אנחנו הלכנו עם גילאים  אחת או שתיים, לקראת הסוף "משמעותיות" אבל סביר ביותר.

ל אין שם הרבה חניה, שווה לעבור, לבדוק, אם יש נקודת ההתחלה היא מעט אחרי טירת הרובה סקאלה, אב
  מקום, החנייה בחינם, אם אין מקום, לעבור לחניון של הטירה ולחנות שם, המחיר ממילא מגוחך.

  

אם חניתם בטירה, יש שתי אפשרויות, הראשונה ביציאה מהחנייה ללכת ימינה, עם המסלול האדום, לאורך 
ו חנייה קטנה והמסלול האדום יורד מהכביש, תמשיכו לאורכו. הדרך מטר, עד שמצד ימין תירא 250-הכביש, כ

השניה היא לרדת למסלול הירוק שנכנס לעיר הסלעים, (הכניסה מסתתרת בצד השמאלי של החניון (עם הפנים 
(המיטה  Adamovo ložeליציאה)  מאחורי החנות גלידות ושתיה, בעיר הסלעים תמשיכו עם המסלול הירוק לכיוון 

ם) ותצאו מהצד השניה ממש בחניון שם תתחברו עם המסלול האדום לכיוון ימין. המסלול יכניס אתכם של אד
) שמורת טבע בתוך שמורת הטבע, ביציאה תעברו על יד פנסיון שהיה פעם Arboretum Bukovinaלשטח מגודר, (

  "בקתת ציידים" גדולה
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מזכיר  –בדרך ישנן מספר נקודות תצפית מהמצוקים  שעות. 1:15ק"מ ולוקח  3.5המסלול לטירת וולדשטיין אורכו 
  לכם, שימרו על הילדים, אין גידור!!

כשמגיעים לטירת וולדשטיין, אפשר להיכנס לסיור קצר בטירה המיוחדת שנבנתה על ראשו של סלע, וביציאה, מיד 
לתחילת המסלול.  אחרי הגשר פונים ימינה למסלול הצהוב שיוריד אתכם אל מתחת למצוקים במסלול יפה חזרה

טיפ קטן, בעת הירידה על הכביש תגיעו לעיקול חד בכביש, ותיראו משמאל שביל "קיצור" לא רשמי... את 
  תתפתו!!! אם תקצרו, תפספסו את הפניה ימינה של המסלול הצהוב שנמצאת ממש בקודקוד של העיקול.

  מסלול מאוד יפה..... -  2:40ק"מ ובהליכה רצופה זה ייקח  7.7סך הכל אורכו של המסלול 
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