
Fişă de traseu turistic montan 
 
 

Traseu nr. 21:   Complex Turistic Cheile Buții – Dâlma Mare – Vf. Pleșa – Vf. Piule 
– Șaua Scorota – Cabana Buta 

 
Masiv Montan:   Retezat 
 
Marcaj:   Bandă galbenă pe fond alb 
 
Timp de mers:   8 – 9 ore 
 
Sezonalitate:   Este un traseu ce se poate parcurge tot timpul anului, nerecomandat în 

sezonul de iarnă. 
 
Grad de dificultate:   Mediu.   Diferenţa de nivel: 1400 m. 
 
Nivel de echipare:   Echipament de drumeţie, special pe timp de iarnă. 
 
Prezentare:   Este un traseu turistic de circuit (de la Cabana Buta se coboara la 

Cheile Butii pe traseul banda albastra). Porneşte de la Complexul Turistic Cheile Buți, 
urmeaza drumul auto pana la intersectia cu DN66A, apoi urca pe acesta cca 1 kilometru, 
traverseaza  Jiul peste o punte de fier verde (puntea este folosita pentru masurarea nivelului 
apei) de unde marcajul este foarte vizibil si urmareste Paraiasul Plesa incepand sa urce catre 
Dalma Mare (de retinut: de aici pana la Cabana Buta nu mai aveti nici o sursa de apa). In 
ultima poienita din Dalma Mare poteca trece pe langa un schit recent construit. De aici 
traseul urca prin padure pe o poteca sinuasa, abrupta, cu multe serpentine. Ajunge in golul 
alpin (intr-o poiana foarte mare) in drept cu Stana Plesa, traverseaza poiana pana in partea de 
sus a ei, trece printr-un palc de molizi (200m) si iese din nou in golul alpin urmand plaiul 
care urca pana in Vf. Plesa (1840). De aici poteca este usor de anticipat tine creasta pana in 
Vf. Piule (2081) . Din varf  creasta se desparte in doua plaiuri cel din stanga coboara la 
Campul Mielului, iar pe cel din dreapta coboara traseul nostru pana in Saua Scorota, unde se 
intalneste cu traseul punct galben ce urca de  pe Valea Scorota.  Din acest punct traseele se 
suprapun si coboara impreuna in Valea Buta Mica de unde mai trec pe curba de nivel  o 
padurice de molid si se ajunge deasupra stanii din Buta (din acest punct se vede si cabana 
turistica). De aici min 10 minute se ajunge la cabana. 
 


