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FISA TRASEULUI TURISTIC
Zona Poiana – Criştior - Nr. traseu 3
Masivul montan
Tip de traseu
Marcaj
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(capetele cu BOLD)

Lungime in km
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Accesibil : Vara / Iarna /
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Lucrări necesare de
executat
Refugii/adaposturi pe

Muntii Bihor
Traseu de legătură – conecteaza zona turistică Poiana cu magistralele „bandă
roşie” şi „bandă albastră”
Triunghi albastru
Traseul incepe in satul Poiana in dreptul fostei cooperative satesti (viitorul punct
de informare turistica din zona). Pe stalpul de curent din fata se afla 2 sageti
indicatoare spre “banda albastră”, pe care putem ajunge în Criştioru de Sus, şi
Vf. Curcubăta Mare (marcaj Triunghi Albastru) şi a doua spre Cascada Sfânta
Treime (marcaj Punct Albastru). Pornind din dreptul cooperativei vom merge
paralel cu marcajul punct albastru circa 200 m pâna în dreptul intersecţiei cu
drumul ce vine din partea stânga. Aici cele doua trasee se despart: traseul
nostru o ia în stânga, iar punctual albastru continuă sa meargă în faţă.
Trecem peste podul ce traversează Crişul Negru şi urmăm drumul ce merge
paralel cu Valea Mare. Dupa circa 5 – 600 m de la intersecţie, părăsim drumul
pe care am venit şi urmăm poteca din dreapa. Din acest punct începem un urcuş
lin cu o lungime de 2,10 km până pe Prislopul. Poteca pe care urcă marcajul
nostru este marginită de tufe de alun şi de copaci şi traversează o parte din
păşunile din partea de sud a satului Poiana. Din zona Prislop ea coboaă până
intersectează drumul ce vine din comuna Criştiorul de Jos şi care, trecând prin
partea sud vestică a Vf. Curcubăta Mare (1848,5 m), duce pe muntele Gaina.
Traversând drumul urcăm 5 – 600 m prin poienile aflate în faţa noastră până
intrăm într – o pădure de fag. Traseul nostru străbate această pădure şi dupa 3 –
400 m iese in poiana “ La Răscruce”, în dreptul unui stâlp de marcaj, punctul lui
final. Stâlpul contine trei indicatoare: 2 pentru bandă albastră (stânga: Vf.
Curcubăta Mare – 6 ore, dreapta: Criştioru de Sus – 2 ore) şi unul pentru triunghi
albastru (sat Poiana -1,5-2 ore, traseul pe care am venit).
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Usor.
Face legătura între satul Poiana şi traseul bandă albastră Criştioru de Sus – Vf.
Curcubăta Mare - Arieşeni
D.N. 76 (Oradea – Deva), D.N. 76 (E79) Cărpinet – Sălişte de Vaşcău -Poiana.
2010

