Serviciul Salvamont - Salvaspeo Bihor
Departamentul Trasee

FIȘA TRASEULUI TURISTIC
Zona Parcul Natural Apuseni
Masivul montan

Bihor-Vlădeasa
Traseu pentru vizitarea punctelor de belvedere de pe Piatra
Tip de traseu
Ciungilor şi a Cascadei Bulbuci
Marcaj propus
Triunghi Albastru
Traseul porneşte de la intersecţia şoselei Sudrigiu-Cabana
Padiş cu satul de vacanţă Boga.
Pe primii 20m traseul urcă abrupt pe marginea din stânga a
unei foste cariere de calcar, continuând apoi pe interfluviul ce
desparte Valea Boga de Valea Plaiului. După o distanţă de
1km şi 250m diferenţă de nivel, traseul se instaleaza pe
creasta calcaroasă a Pietrei Ciungilor. În continuare urcuşul
este lin şi dupa 400m ajunge în Vf. Piatra Ciungilor
823m.(Punct de belvedere ce oferă largi privelişti asupra Văii
Plaiului, Amfiteatrului Boghii, Creasta Cârligatele şi a satului
de vacanţă Boga). În continuare traseul merge spre SE pe o
Descrierea traseului potecă clară şi dupa 600m intersectează un drum forestier.
Din acest punct spre stanga în 30 de minute dus-întors se
poate vizita Casacada Bulbuci (Spre cascadă, traseul merge
pe drumul forestier, traversează Valea Bulbuci, ajunge pe
versantul drept al văii şi după aprox. 100m face stânga pe un
vâlcel abrupt. Traseul coboară pe acest vâlcel aprox. 30m
diferenţă de nivel, până la baza unui perete înalt de 20m,
situat pe partea stângă, dincolo de care se află cascada). Spre
dreapta, traseul merge pe drumul forestier, intersectează
perpendicular traseul cruce albastră (Padiş-Boga),
traversează Valea Preluca şi după 300m ajunge la drumul
asfaltat Sudrigiu –Cabana Padiş la km 22+400.
Lungime estimată in
3,1 km
km
Diferenţa de nivel
400m
estimată (total)
Timp de parcurgere
2h
estimat
Accesibil : Vara /
Permanent
Iarna / Permanent.
Lucrări necesare de
Semne si săgeţi indicatoare
executat
Amenajările de
siguranţă vor fi
Nu sunt necesare
executare de :
Grad de dificultate
Redus
estimat
Importanţa traseu
Medie
Cu maşina:
Acces in zona
-din Boga pe ruta Sudrigiu-Pietroasa-Boga la km19+600
-dinspre Padiş pe ruta Padiş-Boga la km 22+400

