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Departamentul Trasee 

 

FIŞA TRASEULUI TURISTIC  
 

Zona Muntele Şes – Pădurea Neagră - Peştiş   
 
 Circuitul Cetatea Piatra Şoimului 

Masivul montan Muntele Şes 

Tip de traseu Traseu tip circuit -  Cetatea Piatra Şoimului. 

Marcaj Cerc roşu (CR)  

Descrierea 
traseului 
(capetele cu 
BOLD) 

Porneşte de la Cantonul Silvic Valea Șinteului. Pornim în amonte, paralel cu valea, 
în primii 200 de metri urmărim marcajul bandă roșie. De la intersecția marcajelor 
urmărim puncul roșu. De la această bifurcație facem 100 de metri pe drum, după care 
părăsim drumul forestier şi ne angajăm pe o potecă, care urcă spre dreapta. 
Urmărind marcajul, poteca ne scoată într-o șa, de unde putem urca la cetate 
(nemarcat în interiorul cetății ).  
Continuăm pe poteca marcată şi în câteva minute ajungem la o capelă. 
În continuare pe potecă ajungem la un drum forestier, și totodată la o altă bifurcație 
de marcaje. Indicatorul ne îndrumă pe o derivație marcată cu punct roşu în cerc roșu 
către un Bastion. Dus-întors parcurgem acest sector în cca 10 minute. 
Revenind la marcajul principal, punct roșu, cotim spre stânga și urmărim drumul prin 
pădure, în coborâre. 
Dupa cca 6-8 minute de mers ieșim din pădure, ajungem întro poiană, continuăm 
coborârea, deja vedem cantonul, de unde am pornit, iar privind sus, putem admira 
pereții cetății, pe stânca de 60 de m deasupra noastră. 
Un ultim viraj spre dreapta și am ajuns la punctul de pornire, adica la cantonul silvic 
din Valea Șinteului. 
De aici putem continua fie pe marcajul banda roșie spre castelul-Zichy, respectiv 
cascada Dubina, sau în aval pe drum, fără marcaj spre satul Peștiș (Aleșd). 

Lungime în km 2 km 

Diferenţă de nivel 
(total) 

Urcuşuri cumulate: 90 m 
Coborâşuri cumulate: 90 m 

Timp de 
parcurgere 

30 minute 

Coordonate GPS 
Cetatea Piatra Şoimului – 47.110774 ; 22.384780 
Canton Silvic Valea Şinteului – 47.108882 ; 22.384913 

Accesibil : Vara / 
Iarna / Permanent. 

Permanent 

Nr. de semne 
aplicate 

100 

Nr. de stâlpi  - 

Nr. de săgeţi 
indicatoare  

9 

Nr. de hărţi si 
amplasamentul lor 

- 

Stare traseu Bună 

Stare marcaj Bună 

Lucrări necesare 
de executat 

Nu sunt. 

Refugii/adăposturi 
pe traseu 

 - 
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Capacitatea nr. 
loc/Starea lor 

Grad de dificultate Usor 

Importanţă traseu Traseu tip circuit 

Acces în zonă 
Cu maşina: Alsşd –Peştiş – Cantonul silvic Valea Şinteului 

 

Anul omologării 
traseului 

2017 

 

 

 


