
Fişă de traseu turistic montan 
 
 

Traseu nr. 13:   Cabana Gura Zlata – Casa Academiei – Valea Radeşu Mare – 
Cioaca Porumbelului – Platoul Radeş-Zlata – Lacul Zănoaga – Șaua Judele – Lacul Bucura 

 
Masiv Montan:   Retezat 
 
Marcaj:   Triunghi roșu pe fond alb 
 
Timp de mers:   8 – 8½ ore 
 
Sezonalitate:   :   Este un traseu ce se poate parcurge tot timpul anului, nerecomandat 

în sezonul de iarnă, în porţiunea cuprinsă între Lacul Zănoaga și Lacul Bucura. Iarna este 
recomandat ca accesul între Lacul Zănoaga și Lacul Bucura să se facă pe traseul cruce 
albastră pe fond alb prin Culmea Slăveiu. 

 
Grad de dificultate:   Mare.   Diferenţa de nivel: 1900 m. 
 
Nivel de echipare:   Echipament de drumeţie, special pe timp de iarnă la parcurgerea 

porţiunii cuprinsă între Șaua Judele și Tăul Agățat. 
 
Prezentare:   Este un traseu turistic de acces între Cabana Gura Zlata şi Refugiul 

Salvamont de lângă Lacul Bucura pe la Refugiul Salvamont şi Lacul Zănoaga. Porneşte de la 
Cabana Gura Zlata – 749 m alt. merge pe drumul modernizat înspre localitatea Brazi, alături 
de traseul punct albastru pe fond alb ce vine din localitatea Brazi și merge spre Șaua Pelegii 
pe Valea Râu Mare, traversează la câţiva zeci de metri în aval apa pe un pod, după care 
coteşte imediat la dreapta pe lângă aceasta pe un drum nemodernizat până la Casa Academiei. 
De aici traseul se înscrie pe Valea Radeşu Mare pe care la un moment dat o lasă, urcând spre 
dreapta pe culmea Cioaca Porumbelului iar mai apoi pe Culmea Radeşul Mare până în 
Platoul Radeş-Zlata. Aici întâlnește traseul cruce albastră pe fond alb ce vine (dreapta) de la 
Gura Apei pe Culmea Zlata şi care va însoţi traseul nostru până la Refugiul și Lacul Zănoaga. 
Traseul traversează platoul și coboară la Refugiul Salvamont de lângă Lacul Zănoaga – 1997 
m alt. unde lasă în dreapta traseul cruce albastră pe fond alb care merge la Refugiul și Lacul 
Bucura pe Culmea Slăveiu. Traseul nostru urcă spre creastă pe sub Vf. Șesele Mari – 2324 m 
alt., trece pe sub Vf. Bârlea – 2348 m alt. până în Șaua Judele – 2370 m alt. de unde coboară 
pe sub Vf. Judele – 2398 m alt., trece pe lângă Tăul Agățat –  2200 m alt. și urcă la Tăul 
Porții – 2230 m alt. Aici după ce se întâlnește cu traseele bandă galbenă pe fond alb ce vine 
(dreapta) de la Cabana Pietrele peste Vf. Retezat și traseul de circuit punct roșu pe fond alb 
ce face turul lacurilor: Porții, Agățat, Florica, Viorica, Ana, Lia, împreună coboară pe lângă 
Lacul Bucurelu la Refugiul și Lacul Bucura – 2041 m alt. În zonă traseul nostru mai 
întâlnește traseul bandă albastră pe fond alb ce vine dinspre Ohaba de sub Piatră pe la 
Cabana Pietrele (amonte) și pleacă înspre Câmpu lui Neag prin Poiana Pelegii (aval), traseul 
cruce albastră pe fond alb ce sosește de la Gura Apei pe Culmea Slăveiu și traseul cruce 
galbenă pe fond alb ce pleacă spre Vf. Custura, peste Vf. Peleaga și Vf. Păpușa. 
 


