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FIȘA TRASEULUI TURISTIC  
 

Zona Roşia Nr. traseu 5 
 

1 Circuit Valea Dâlbii 

Masivul montan Pădurea Craiului 

Tip de traseu  Circuit  

Marcaj Punct Galben   

Descrierea traseului 
(capetele cu BOLD) 

De pe drumul judeţean 764 Beiuş – Bratca, din comuna Căbeşti se merge 
pe un drum comunal cale de 700 metri până la cariera de calcar unde se află 
o parcare şi începe traseul turistic. De la carieră traseul merge pe Valea 
Dâlbii urmărind firul văii pe un drum forestier. După 800 metri se ajunge la 
punctul de atracţie al traseului, care este reprezentat de cele 2 poduri 
naturale de la Şura Uşorilor. După 400 metri de mers amonte pe vale se 
ajunge la confluenţa cu Valea Izvoarelor unde există o deviaţie de 100 metri 
ce urmăreşte o salbă de cascade mici cu marmite adânci. La revenirea pe 
traseu se mai merge tot în amonte încă 350 metri până când o să cotim la 
stânga părăsind firul văii, urcând pe un alt drum forestier. De aici, după un 
urcus lejer  se trece pe lângă unica casă locuită de pe traseul turistic situată la 
500 metri de la părăsirea Văii Dâlbii. De la casă se continuă la stânga pe un 
drum comunal încă 150 metri şi aici vom coti la stânga, unde după 100 metri 
vom avea o intersecţie a traseului turistic. La stânga avem o deviaţie de 100 
metri ce duce până la un loc de belevedere de unde se văd cele două poduri 
naturale de la Şura Uşorilor şi o parte din Depresiunea  Beiuşului. Revenind 
la intersecţie, după încă 300 metri ajungem din nou în Valea Dâlbii şi după 
înca 550 metri revenim  la cariera de calcar, de unde porneşte traseul turistic. 

Lungime in km 3,5 Km 

Diferenta de nivel 
(total) 

100 m 

Timp de parcurgere  1,5 ore 

Accesibil : Vara / Iarna 
/ Permanent. 

Deschis tot timpul anului 

Nr. de semne aplicate 80 

Nr. de stâlpi  - 

Nr. de săgeţi 
indicatoare  

7 

Nr. de panouri indicat. 
si avertiz. 

- 

Nr. de hărţi si 
amplasamentul lor 

- 

Stare traseu Foarte bună 

Stare marcaj Foarte bună 

Lucrări necesare de 
executat 

 

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

 

Grad de dificultate Uşor/Nu necesită echipamente speciale pentru parcurgere  

Importanţa traseu 
Traseul turistic Valea Dâlbii este primul traseu turistic din comuna Căbeşti, 
este un traseu destinat tuturor indiferent de vârstă, se poate parcurge tot 
timpul anului. Punctul de atracţie al traseului este Şura Uşorilor - un 



fenomen carstic important ce reprezintă 2 poduri naturale ce au rezultat din 
prăbuşirea tavanului unei peşteri. 

Acces in zona 
De pe drumul judeţean 764 Beiuş - Bratca din comuna Căbeşti se merge pe 
un drum comunal cale de 700 metri până la cariera de calcar unde se află o 
parcare şi începe traseul turistic. 

Anul omologarii 
traseului 

2021 - 2022 

 


