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FIŞA TRASEULUI TURISTIC
Zona Parculului Natural Apuseni, Munții Bihor
Sat de Vacanţă Vârtop – Vârful Tătăroaia – Sat Chişcău

Masivul montan
Tip de traseu
Marcaj

Descrierea traseului
(capetele cu BOLD)
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Diferenta de nivel (total)
Timp de parcurgere
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Permanent.
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Lucrări necesare de
executat
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loc/Starea lor
Grad de dificultate
Importanţa traseu
Acces in zona
Anul omologarii traseului

Sat vacanţă Vârtop (D.N. 75) – Vârful Tătăroaia – Sat Chişcău
Munții Bihor
Traseu turistic de legatură
Cruce albastră
1.Traseul pornește din Vârtop (D.N. 75) şi urmărește banda galbenă până în
dreptul Gropii Ruginoasa. În continuare cotim la stânga și parcurgem pădurea
din dreapta a Gropii Ruginoasa, până ieșim în poiana din spatele Vârfului Țapu
(bandă galbenă). De aici urmăm drumul forestier care ne duce peste vârfurile
Știrbina și Giunașul până aproape de Vârful Tătăroaia. După părăsirea drumului
forestier, traversam o mică șa, după care urcând o diferență de nivel de circa
100 metri ajungem pe Vârful Tătăroaia. De pe vârf, poteca coboară circa 700 m
pe Dealul Prelucilor, până la intrarea în satul Giuleşti, iar apoi pe D.C. 252 până
în satul Chişcău.
2. Varianta a 2-a a traseului porneşte de pe D.N. 75 “Calea Fusului” şi urmează
drumul forestier până la şaua de sub Vârful Ţapu. Traseul continua până sub Vf.
Ştirbina unde se intersectează cu Varianta 1 a traseului. De aici urmăm drumul
forestier care ne duce peste vârfurile Știrbina și Giunașul până aproape de
Vârful Tătăroaia. După părăsirea drumului forestier, traversam o mică șa, după
care urcând o diferență de nivel de circa 100 metri ajungem pe Vârful
Tătăroaia. De pe vârf, poteca coboară circa 700 m pe Dealul Prelucilor, până
până la intrarea în satul Giuleşti, iar apoi pe D.C. 252 până în satul Chişcău.
13,5 km
557 urcare, 1265 coborâre
6h
Vara; Iarna pe schiuri de tură sau rachete de zăpadă
400
14
Hartă existentă la Baza Salvamont-Salvaspeo Bihor Vârtop
Bună
Bună
Marcare și curățare

Mediu
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D.N. 75
2017

