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Departamentul Trasee

FIŞA TRASEULUI TURISTIC
Zona Parcul Natural Apuseni Nr. Traseu 11
11
Masivul montan
Tip de traseu
Marcaj

Descrierea
traseului
(capetele cu
BOLD)

Lungime în km
Diferenţă de nivel
(total)
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

Circuitul Peşterii Urşilor: Vl. Sighiştelului – Sodolul Laurului – Dl. Brusturi – P.
Urşilor – Vl. Brusturi – Dl. Dosuri – Faţa Plaiului – P. Măgura – Vl. Sighiştelului –
Sodolul Laurului
Bihor-Vlădeasa
Traseu de legătură între obiectivele carstice de pe Valea Sighiştelului şi zona turistică
Peştera Urşilor – Chişcău.
Punct roşu (PR)
Traseul începe la confluenţa Văii Sohodolui Laurului, cu Vl. Sighiştelului al cărui
afluent este. Urcând pe Vl. Sohodolului traseul ajunge la poalele Dl. Brusturi, pe care
îl ocoleşte prin dreapta. După ce trece (tot prin partea dreaptă) de Vf. Gruiului, cel
mai înalt vârf al Dl. Măgurii, traseul începe să coboare pe pantele domoale ce se află
între Dl. Măgura şi satul cu acelaşi nume, ajungând la P. Urşilor. De aici coboară în
parcarea din faţa peşterii, traversează Vl. Muncelului (care mai jos de Chişcău se
numeşte Crăiasa), pe podul auto şi urmează drumul pietruit spre satul Juleşti circa
100 m până întâlneşte un nou pod. Traversând din nou Vl. Muncelului, traseul circa
400 de metri pe Vl. Brusturi, după care coteşte la dreapta, urmând drumul de care ce
urcă pe faţa nordică a Dl. Dosuri. Ocolind vârful cu acelaşi nume prin partea lui
stângă, traseul începe să coboare la drumul de care ce duce de la fâneţele de
deasupra satului Juleşti la satul Măgura. Urmând acest drum în stânga marcajul
ajunge în dreptul unei case din bolţari albi. Pe porţiunea următoare, marcajul e
comun cu cel de BG (Ştei – Vârtop). În dreptul casei traseul părăseşte drumul de
care şi începe să coboare prin fâneţele de sub Vf. Grohoţilor, pe culmea Dl. Cornilor.
Urmând o potecă de picior, marcajul PR coboară pe ea până la P. Măgura, după care
coboară în continuare până ajunge în Vl. Sighiştelului. Din acest loc traseul PR
parcurge în aval Vl. Sighiştelului împreună cu marcajul TA ce duce din satul Sighiştel
în Calea Fusului (D.N. 75, km. 25 + 100). Urmând aval Vl. Sighiştelului, după circa
1,7 km se ajunge din nou la Sohodolul Laurului, de unde s-a început circuitul.
14 km
643 m
4–5h

Traseu pe alocuri dificil, neaccesibil pe timpul iernii.
314
-2
Nu sunt
Bună
Bună
Nu sunt

Refugii/adăposturi
pe traseu
Capacitatea nr.
loc/Starea lor
Grad de dificultate
Importanţă traseu
Acces în zonă
Anul omologării
traseului

Campare: Vl. Sighiştelului, Chişcău
Cazare la hotel, pensiune, cabană: Chişcău, Sighiştel
Medie
Redusă
Cu maşina:
- din Câmpani, pe DN 75 Lunca-Turda
- din Sudrigiu, pe ruta Stânceşti – Brădet – Chişcău 14 km
2008

