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FISA TRASEULUI TURISTIC
Zona Poiana - Criştior - Nr. traseu 1
Denumire
Masivul montan
Tip de traseu
Marcaj

Descrierea traseului
(capetele cu BOLD)

Criştior – Vf. Curcubata (Bihorul Mare)
Munţii Bihor
De legătură cu magistrala “banda albastră” care vine din Arieşeni, jud. Alba şi cu
magistrala “bandă roşie” care vine de la Muntele Găina, jud. Alba şi ajunge la
Stâna de Vale
Banda albastră
Traseul porneşte din Criştioru de Sus, de la Dealul Mare ( altitudine 635m,
coordonate GPS N46 °23,727’ E022°33,286’) pe drumul pietruit, marcat de un
indicator şi care trece prin stânga localului de alimentaţie publică aflat pe D.N.76.
Până în dreptul pilonilor de telefonie mobilă din zonă, traseul urmează curba de
nivel. Din dreptul pilonilor, coborâm accentuat pe lîngă câteva case şi
gospodării. După circa 2,5 km de la pornire, urmărind marcajul, părăsim drumul
principal, cotind uşor spre dreapta, pe lângă o casă veche. Din acest loc
începem o urcare lungă, dar nu foarte abruptă. După 10-15 minute cotim spre
stînga, ramura din dreapta ducând în satul Bâlc. Traseul nostru străbate mai
multe poieni, urcând şi coborând lin, poteca fiind flancată de pâlcuri de
mesteceni. După o coborâre mai lungă intersectăm o vale. Din acest punct
incepe un urcuş lung de 15 km, ce se termină pe Vf. Curcubăta Mare -1848,5 m
(sau Bihoru Mare), punctual final al traseului nostru. După circa 20 de minute de
urcuş, ajungem într-o poiană lungă “La Răscruce”, unde întâlnim un stâlp de
marcaj cu 3 indicatoare: Spre Criştioru de Sus banda albastră - 2 ore ; Spre Vf
Cucurbăta Mare, bandă albastră 6 ore ; Spre satul Poiana - triunghiul albastru,
2,5 ore.
Urcuşul continuă până în partea de sus a poienii, unde, după 20 minute, intâlnim
un drum forestier pe care il vom urma în continuare. După câteva zeci de metri
drumul forestier intersecteaza un vechi drum de care, drum pe care marcajul il
urmează in continuare. Urcăm pe drumul de care, prin păadure circa o oră,
traseul intersectând drumul forestier de trei ori. În final ajungem pe dealul
Runcului intr-o poiana mare – Poiana Romonea. Trecând pe lângă stânele
părăsite ce se afla în partea de jos a poienii urmăm poteca ce urcă pieptis si
coteşte puţin spre dreapta. Părăsind poiana, intrăm într-o plantaţie de jneapăn
iar după 700 – 800 m ajungem sub Vf. Tăul Mare(sau Zănoaga) - 1543 m, pe
care il vom ocoli prin partea sa nordică. Dupa alti 800 m poteca trece pe langa
lacul Tăul Mare (Zănoaga), coborând în continuare spre şaua de sub Vf.
Curcubăta Mare pâna în dreptul unui transformator de reţea electrică. Pe stîlpul
de lîngă transformator sunt 3 indicatoare: 2 pentru “bandă albastră” ( spre
Criştioru de Sus ; spre Vf. Curcubăta Mare) si unul pentru “bandă roşie” care
merge spre Muntele Găina (4-5 ore). De aici, până pe Vf. Curcubăta Mare,
punctual final al traseului nostru mai avem de urcat o diferenţă de nivel de circa
300 m, pe o lungime de 1,5 km. Timpul necesar pentru parcurgerea acestei
porţiuni este de circa 40 – 45 minute.
Pe acestă porţiune banda albastră merge paralel cu banda roşie pe care am
intersectat-o în dreptul transformatorului de curent. Traseul nostru se termina in
dreptul releului de televiziune de pe vârf.
De aici putem coborâ în Alba, la Arieseni pe traseul bandă albastră ce pleacă din
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dreptul releului de televiziune şi care urmează Valea Cepelor, sau spre staţiunea
turistică Vârtop – alt. 1160 m, urmând marcajul “bandă roşie”
21,5 km
1320 m
7 -8 ore
Permanent, iarna cu schiuri de tură sau rachete de zăpadă
460
1
5
--Bună - recent amenajat
Bună - recent refăcut
--

-mediu
Face legătura între Criştioru de Sus ( DN 76) şi Arieşeni ( DN 75)
1, pe DN 76 ( Oradea- Deva) 4km de la Criştioru de Jos spre Deva
2, , pe DN 75 (Lunca – Cîmpani) de la Vârtop, pe marcajul banda roşie până la
Vf. Cucurbăta Mare
3, pe DN 75 (Lunca – Cîmpani) din Arieşeni, pe marcajul banda albastră pînă la
Vf. Cucurbăta Mare
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