
Fişă de traseu turistic montan 
 
 

Traseu nr. 20:   Câmpul lui Neag – Cantonul silvic Câmpușel – Piatra Iorgovanului 
– Șaua Paltina – Lunca Berhina 

 
Masiv Montan:   Retezat 
 
Marcaj:   Triunghi roșu pe fond alb 
 
Timp de mers:   7 – 8 ore 
 
Sezonalitate:   Este un traseu ce se poate parcurge tot timpul anului, nerecomandat în 

sezonul de iarnă. 
 
Grad de dificultate:   Mare.   Diferenţa de nivel: 1300 m. 
 
Nivel de echipare:   Echipament de drumeţie, special pe timp de iarnă. 
 
Prezentare:   Este un traseu turistic de acces între Valea Jiul de Vest și Valea 

Lăpușnicu Mare, prin Retezatul Mic. Porneşte din localitatea Câmpu lui Neag, împreună cu 
traseul bandă albastră pe fond alb ce traversează masivul până în localitatea Ohaba de sub 
Piatră pe la Cabana Buta, Refugiul Bucura și Cabana Pietrele, pe drumul modernizat ce 
însoțește Valea Jiul de Vest. În zona Gura Butei lasă în dreapta traseul bandă albastră și 
continuă pe drum prin Cheile Scocului, lăsând pe partea dreapta valea spre Cheile Scorota. 
După podul din dreptul Cantonului silvic Câmpușel, părăsește drumul modernizat intrând în 
dreapta pe Scocul Iarului, după care pe o culme împădurită la început, ajunge în creasta 
principală sudică a masivului la Piatra Iorgovanului – 2014 m alt. Aici traseul nostru 
întâlnește traseul de creastă bandă roșie pe fond alb ce vine din localitatea Uricani prin Șaua 
Plaiul Mic și merge spre Vf. Godeanu prin Șaua Paltina. Cu acesta din urmă va merge 
împreună, ocolind prin dreapta Piatra Iorgovanului până în Şaua Paltina  – 2025 m alt. unde, 
lăsând în stânga traseul bandă roșie, coboară spre dreapta pe Valea Paltina  spre Valea 
Lapusnicului in locul numit Lunca Berhina. Aici se întâlnește traseul punct albastru pe fond 
alb ce vine din localitatea Brazi pe la Cabana Gura Zlata și merge spre Șaua Pelegii prin 
Poiana Pelegii, și tot de aici pleacă traseul punct galben pe fond alb spre Lacul Bucura pe 
Culmea Slăveiu. 


