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Departamentul Trasee 

 

FISA TRASEULUI TURISTIC  

 

Zona Cărpinet  Nr. traseu 1 

 
Denumire Cărpinet – Izbucul Călugări 

Masivul montan Muntii Codru Moma 

Tip de traseu De legătură 

Marcaj Triunghi albastru 

Descrierea traseului 
(capetele cu BOLD) 

Traseul porneste din centrul comunei Cărpinet (coorodonate GPS = 46
o
 27’ 

15,67” N ; 22
o
 29’ 42,32” E, alt. 319m  ), la intersecţia dintre D.N. 76 (km. 93,3) şi 

drumul judeţean care duce spre satele Izbuc si Calugari. O săgeata indicatoate 
aflata pe un stâlp de reţea electrică ne dirijază pe drumul ce face legătura  cu 
satul Izbuc, pe care il vom urma până în dreptul podului peste pâraul Criştior. 
Aici părăsim drumul ce duce la Izbuc şi traversând pârâul Criştior pe pod, vom 
urma drumul ce vine din stânga. Traseul merge in continuate pe malul drept al 
pârâului Cristior, trecând pe lânga casele şi gospodariile din satul Carpinet, 
precum si pe langa buncărele in ruina ale vechii cariere de piatră din Cărpinet. 
Dupa circa 2,50 – 3 km. parcursi din central comunei, cotim la dreapta si trecem 
pe langa cateva gospodarii. Dupa 450 m de la ultima schimbare de directie 
intram intr-o padure tanara, pe care o vom parcurge pe o lungime de 550 m, 
pana vom iesi intr-o poiana mare. Vom continua sa inaintam pe lature din stanga 
a poienii, paralel cu micul parau ce o strajuieste pe aceasta latura. Dupa 100 m 
traversam micul parau si urmam poteca ce urca pe versantul sau stang prin 
padure. Cei 150 m de urcus lin pe care ii avem de parcurs ne scot in zona 
pasunilor din satul Calugari. In mijlocul campului intalnim un stalp de marcaj cu 2 
indicatoare: unul spre manastirea Calugari ., iar celalalt spre Carpinet . Urmand 
drumul de care pe care il intalnim in partea de sus a campurilor, trecem printre 
livezi de pomi fructiferi, ocolim o mare dolina (peste 50 m in diametru) si 
intersectam drumul ce urca din sat. Coboram pe acesta circa 400 m pana ce 
intersectam un nou drum de care ce vine din stanga si pe care il vom urma in 
continuare. Dupa circa 1 km parcursi pe acest drum ajungem in satul Calugari, la 
drumul asfaltat ce vine din Izbuc si duce la Manastirea Calugari (coordonate 
GPS = 46

 o 
.23’ 43,46” N ; 22

 o
 29’ 14.86” E ; alt. 410m)  Dupa ce iesim din sat 

vom urma drumul asfaltat mai bine de 2 km pana in dreptul unei cruci de lemn ce 
marcheaza locul in care putem cobora direct prin padurea din stanga pe o 
poteca, pana la manastire, punctul final al traseului nostru.  

Lungime in km 9,8 km 

Diferenta de nivel (total) 220 m 

Timp de parcurgere 3 – 4 ore 

Accesibil : Vara / Iarna / 
Permanent. 

Permanent, iarna cu schi de ture, sau rachete de zăpadă 

Nr. de semne aplicate 160 

Nr. de stâlpi  1 

Nr. de săgeţi indicatoare  3 

Nr. de panouri indicat. si 
avertiz. 

- 

Nr. de hărţi si 
amplasamentul lor 

- 
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Stare traseu Bună. 

Stare marcaj Bună. 

Lucrări necesare de 
executat 

 

Refugii/adaposturi pe 
traseu 
Capacitatea nr. 
loc/Starea lor 

- 

Grad de dificultate Usor. 

Importanţa traseu 
Face legătura intre satul Cărpinet şi complexul monahal Călugări - locaţia 
izbucului omonim 

Acces in zona D.N. 76 (Oradea – Deva),  

Anul omologarii traseului 2010 

 


