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Departamentul Trasee

FIŞA TRASEULUI TURISTIC
Cabana Silvică Valea Lungă – Lacul Tăul Mare
CS Valea Lungă –
Lacul Tăul Mare
Masivul montan
Tip de traseu
Cicloturism
Marcaj

Descrierea
traseului
(capetele cu
BOLD)

Lungime în km
Diferenţă de nivel
Timp de
parcurgere
Coordonate GPS
Accesibil : Vara /
Iarna / Permanent.
Nr. de semne
aplicate
Nr. de stâlpi
Nr. de săgeţi
indicatoare
Nr. de hărţi si
amplasamentul lor
Stare traseu
Stare marcaj
Lucrări necesare
de executat
Refugii/adăposturi
pe traseu
Capacitatea nr.
loc/Starea lor
Grad de dificultate
Importanţă traseu
Acces în zonă
Anul omologării
traseului

Canton Silvic Valea Lungă - Lacul Tăul Mare(transformatoare)
Munţii Bihor
Hiking
Nu
Cruce Albastră
Traseul porneşte din dreptul Cabanei Silvice Valea Lungă şi urcă până se
intersectează cu traseul Criştiorul de Jos – Vf. Bihor (bandă albastră) 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, punctul 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
dreptul releului de televiziune şi care urmează Valea Cepelor, sau spre staţiunea
turistică Vârtop – alt. 1160 m, urmând marcajul “bandă roşie”.
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Cabana Silvica Valea Lungă şi fostele clădiri miniere
Mediu
Traseu de legătură
Drumul care leagă Satul Lazuri (AR) de Cabana Silvică Valea Lungă.
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