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Pestera cu Cristale din Mina Farcu – Stanu Carnului – Cheile Lazurilor –
Pestera Rosie - Pestera cu Cristale din Mina Farcu
Pădurea Craiului
Circuit
Punct albastru
Traseul porneşte din parcarea Peşterii cu Cristale din Mina Farcu, comuna
Roşia. Traseul marcat cu punct albastru are o lungime de 5,7 km porneşte cu
un urcuş lejer pe păşunea comunală. La intrarea în pădure după 15 minute se
atinge diferenţa maximă de 70 metri faţă de punctul de pornire. De la
intrarea în pădure se merge pe o potecă 5 minute până la punctul de
belvedere de la Stanu Cârnului(650 metri faţă de pornire). Aici este amenajat
un balcon din lemn care se află la circa 1 metru de buza stâncilor care au
circa 50 metri înălțime. Punctul de belvedere de la Stanul Cârnului oferă
turiştilor o frumoasă panoramă asupra sectorului amonte al Văi Lazurilor. De
la punctul de belvedere turiştii se vor întoarce 50 metri pe acelaşi traseu după
care vor întâlni săgeata indicatoare către Cheile Lazurilor(5 km). Se coboară
pe o potecă printre stânci până în Valea Lazurilor pe o lungime de
aproximativ 1 km. Pe primii 500 metri de vale se merge pe un drum forestier,
după care se parcurge sectorul de chei al Văii Lazurilor. Pe acest tronson se
merge parțial pe vechiul terasament de mocanita(funcțional la inceputul
anilor 1900) dar si prin apă(adâncime maximă 30 cm). După circa 1 km se
ajunge într-o poiană de unde pe următorii 500 metri se merge pe versantul
drept al văii. Ca puncte de interes pe acest tronson sunt barajul artificial cu o
cascadă cu o înălțime de 8 metri și portalul de la Peștera Roșie. Cu
aproximativ 150 metri înainte de prima casă din satul Lazuri se traversează
ultima oară Valea Lazurilor urcându-se pe marginea unei creste cu lapiezuri
care după aproximativ 100 metri diferență de nivel ajunge în dreptul unui
punct de belvedere asupra Cheilor Lazurilor respectiv cătunului Holde. De la
acest punct de belvedere poteca continuă până în drumul ce leagă satul
Lazuri de Peștera cu Cristale unde se ajunge după 1 km de drum.
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3 filigorii care are o capacitate de 8 persoane fiecare, se află pe primii 500 de
metri ai traseului, au fost făcute în anul 2014.
Mediu
Traseul oferă turiştilor (circa 15000 în anul 2014)care vizitează Peştera cu
Cristale din mina Farcu o posibilitate de a petrece 3 ore în natură beneficiind
de 2 puncte de belvedere. Totodată traseul are şi un rol tematic, prin cele 5
panouri turiştilor prezentânduli-se zona, relieful carstic, vegetaţia şi fauna
locală plus exploatarea bauxitei de-a lungul istoriei mineritului local.
Traseul a fost realizat de către Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare
Durabilă în parteneriat cu Primaria Rosia cu sprijinul tehnic al Serviciului
Județean Salvamont-Salvaspeo Bihor.
Din centrul oraşului Beiuş se merge pe drumul judeţean DJ 764 BeiuşBorod. De asemenea pe acelaşi DJ 764 se poate intra şi dinspre Borod spre
Beiuş. Din centrul comunei Roşia se merge 4 km pe drumul comunal
semnalizat cu indicatoare ce duc la Peştera cu Cristale din Mina Farcu . Din
parcarea peşterii începe traseul tematic semnalizat prin punct albastru.
2014

Notă:
Pe harta anexată, traseul turistic este marcat cu culoarea roșie.

