Serviciul Salvamont - Salvaspeo Bihor
Departamentul Trasee

FIȘA TRASEULUI TURISTIC
Zona Roşia Nr. traseu 3
3
Masivul montan
Tip de traseu
Marcaj

Descrierea traseului
(capetele cu BOLD)

Lungime in km
Diferenta de nivel
(total)
Timp de parcurgere
Accesibil : Vara / Iarna
/ Permanent.
Nr. de semne aplicate
Nr. de stâlpi
Nr. de săgeţi
indicatoare
Nr. de panouri indicat.
si avertiz.
Nr. de hărţi si
amplasamentul lor
Stare traseu
Stare marcaj
Lucrări necesare de
executat
Refugii/adaposturi pe
traseu
Capacitatea nr.
loc/Starea lor
Grad de dificultate

Importanţa traseu

Peștera cu Cristale din Mina Farcu – Izbucul Roșiei
Pădurea Craiului
De legătură
Cruce albastră
Traseul porneşte din parcarea Peşterii cu Cristale din Mina Farcu, comuna
Roşia. Traseul marcat cu cruce albastră are o lungime de 2 km porneşte cu
un coborâș lejer pe păşunea comunală. După 500 metri se ajunge la drumul
comunal ce merge în comuna Roșia. La podul ce trece peste Valea Roșiei se
găsește cascada de la Bina Mirghii. De aici se merge pe poteca de pe
versantul stâng al văii. La circa 200 metri de la pod ne putem odihni la cea
de-a doua filigorie. După alți 200 metri se ajunge într-o poină care are în
margine o fostă carieră de calcar. În acestă poiană se deversează în valea
Roșiei pârâul ce iese din Peștera Gruieț aflată pe versantul stâng al văii la
circa 100 de metri de vale. După această scurtă deviație se merge tot pe
versantul stâng al Văii Roșia unde după 400 metri se ajunge la izbucul Roșiei
punctul teminus al traseului turistic.
2 km
110 m
1 oră
Deschis tot timpul anului.
80
1
4
4
Foarte bună
Foarte bună
nici una
2 filigorii, una are o capacitate de 8 persoane stare foarte bună și una de 20
persoane care trebuie reparată.
Mediu
Traseul oferă turiştilor (circa 15 000 pe anul 2014)care vizitează Peştera cu
Cristale din mina Farcu o posibilitate de a petrece o oră în natură beneficiind
de 4 atracții :Peștera cu Cristale din Mina Farcu(Peștera turistică), Cascada de
la Bina Mirghii(10 metri înălțime cu un curs de apă în funcție de precipitații),
Peștera Gruieț (450 metri lungime) și Izbucul Roșiei(printre primele izbucuri
carstice ca debit din România).
Traseul a fost realizat de către Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare

Acces in zona
Anul omologarii
traseului

Durabilă în parteneriat cu Primăria 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 cruce albastră.
2014

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

