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Departamentul Trasee

FIŞA TRASEULUI TURISTIC
Zona Parcul Natural Apuseni Nr. Traseu 15
15
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

Cantonul forestier Padiş – Belvedere Piatra Boghii – Peştera Şura Boghii (–
deviaţie punct roşu în cerc roşu către Cabana Vărăşoaia)
Bihor-Vlădeasa
Traseu pentru vizitarea belvederii de pe Pietrele Boghii, interzis iarna.
Punct roşu (PR)
Marcajul PR pleacă de la Cantonul Silvic Padiş unde se află şi Centrul de Vizitare şi
Informare Turistică al Administraţiei Parcului Natural Apuseni. Aici se află şi un izvor,
singura sursă de apă din zonă. Traseul trece pe lângă izvor şi urcă drept în sus.
După circa 15 minute, drumul coteşte uşor spre stânga apoi ajunge pe creasta
muntelui Boga. După creastă, traseul coboară pe o potecă drept în jos, apoi uşor la
stânga, până ajunge la un mare abrupt de stânci de câteva sute de metri, cu a amplă
privelişte, Amfiteatrul Boghii. Dedesubt se observă Vl. Boga cu casele din Satul de
vacanţă Boga, spre dreapta se vede Valea Rea, străjuită de Vf. Cornu Munţilor. Spre
stânga se vede Vl. Oşelu, apoi culmea pe care şerpuieşte drumul judeţean Pietroasa
– Padiş străjuită de Măgura Seacă. Priveliştea cuprinde însă în plan mai îndepărtat la
stânga culmea Ştirbina – Tătăroaia, în dreapta Măgura Guranilor, apoi Măgura Fericii
şi versantul vestic al Bohodeiului, iar atunci când atmosfera e clară se văd culmile
prelungi ale Munţilor Codru-Moma. După acest punct de belvedere, traseul se
continuă spre dreapta pe o potecă abruptă, până într-o şa, apoi după un coborâş
prelung prin pădure se ajunge la un mic platou care are la stânga un perete de calcar
şi care prilejuieşte o altă vedere de ansamblu a bazinului Văii Boga. Coborând în
continuare pe grohotişul instabil, traseul ajunge la baza unui perete unde este
Peştera Şura Boghii. Peştera are o intrare de 2,5 m înălţime şi 8 m lăţime şi are 212
m dezvoltare, fiind săracă în concreţiuni. Pentru a continua traseul se revine în
pădure urcând grohotişul până la culmea de dinaintea coborârii la peşteră. De aici,
traseul urmează curba de nivel prin pădure, ocolind Gardul Boghii până la un al
treilea punct de belvedere către Amfiteatrul Boghii.
Mai departe există două variante: fie returul se face pe acelaşi traseu înapoi la Şesul
Padiş (fără să se mai coboare la peşteră, ci urmând traseul în linie dreaptă prin
pădure, fie se urmează drept în jos deviaţia PRCR către Cabana Vărăşoaia. Aceasta
coboară prin pădure aproximativ 50 m diferenţă de nivel, după care iese într-un
platou carstic împânzit de doline şi presărat cu molizi, platoul Vărăşoaia. Cabana
Vărăşoaia se zăreşte în partea dreaptă, lângă drum, în spatele unui pâlc de molizi.
Aici se poate admira Tăul Vărăşoaia, precum şi multitudinea fenomenelor carstice de
suprafaţă.
Şesul Padiş – P. Şura Boghii: 2 km
+200, -250
1h
Centru de Vizitare şi Informare Turistică Padiş: 46.60192; 22.70171
Belvedere Pietrele Boghii: 46.60601; 22.69271
Interzis iarna
350
2
2

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
Profil transversal:

Nu sunt
Bună
Bună
Amplasarea unei balustrăzi la belvederea Pietrele Boghii
Campare: Cabana Padiş, Camping „La Grajduri”
Cazare la hotel, pensiune, cabană: Cab. Vărăşoaia, Cab. Padiş
Redusă
Ridicată
Cu maşina:
- către Şesul Padiş sau către Cab. Vărăşoaia (pe ruta Sudrigiu – Pietroasa –
Boga – Scăriţa – Cab. Vărăşoaia/Canton Şesul Padiş ~43 km)
2008

