
Fişă de traseu turistic montan 
 
 

Traseu nr. 26:   Centrul local de informare turistică Baru – Valea Bărişor – Refugiul turistic  
Vf. Tulişa 
 
Masiv montan:   Retezat 
 
Marcaj :  Cruce galbenă  pe fond alb  
 
Timpul de mers :   4½ – 5 ore. 
 
Sezonalitate :   Este un traseu care se poate parcurge tot timpul anului, nerecomandat in 
sezonul de iarna in portiunea Valea Izvorului (1500 m) – Cheile Barisorului ( 1650m) – R 
efugiul turistic Vf. Tulișa. In sezonul de iarna  se poate ajunge la refugiul turistic Vf. Tulisa 
pe drumul forestier care intra in padure, pe partea stanga a vaii Barisorului, la cca 3,7 km de 
la centru de informare turistica Baru, intersectie marcată cu un stâlp cu sageti indicatoare de  
traseu. 
 
Grad de dificultate:   Mediu.   Diferenta de nivel este de cca 1300 m. 
 
Nivelul de echipare:   Echipament de drumetie, special pe timp de iarnă. 
        

Prezentare:   Este un traseu  situat  pe versantul nordic al Retezatului de est, urmarind firul 
vai Barișorului pana la refugiu turistic din Vf. Tulișa.  Traseul incepe de la centrul local de 
informare turistica Baru ,  pe marcaj cruce galbena pe fond alb. Distanţa de la Baru la Vf. 
Tulişa este de 14 km. Prima parte a traseului este in satul Baru, la cca 2 km este iesirea din sat 
–loc marcat cu un stâlp  cu sageți indicatoare de direcție-, după care traseul urmarește drumul 
situat pe partea stângă a văi Bărișorului, cca. 1,7 km, urcând de la cota 480, de la centru de 
turism Baru pana la cota 570 m, unde drumul cotește spre dreapta prin pădure, ajungând în 
final la refugiu turistic din Vf. Tulișa. În acest punct se află situat al doilea stâlp cu săgeți 
indicatoare. De aici traseul  urca  la cota 970 m şi ,după ce urcă 530 m, întâlneşte, la cota 
1500 m, Valea Izvorului, afluent pe dreapta a Bărişorului, apoi urcă 150 m, şi întâlneşte 
Cheile Bărişorului. La ieșirea din pădure, unde se află al treilea stâlp cu săgeți indicatoare, 
traseul  urcă păna la cota la refugiu turistic Vf. Tulişa, unde se poate campa.  

 In acest zona refugiului turistic se întâlneşte un traseu de legătură, cruce galbenă pe 
fond alb, care conduce spre Lacul Bucura- 2041m alt. (nr.16 pe harta)) , trecand prin Vf. 
Pilugu Mic , Vf. Pilugu Mare,   Vf. Lazanului, Vf . Morii, Vf. Custura, Saua Custurii, Vf. 
Papusa, Vf. Peleaga si in final Lacul Bucura , unde se poate campa. 

Din Vf. Tulişa există posibilitatea să se coboare în Uricani, pe traseul de legătură (nr.16 
pe harta) marcat punct rosu in cerc alb , prin Vf. Şerpilor sau pe Valea Sterminos, itinerar 
nemarcat.  

De asemenea,  se poate pleca pe  traseul care traverseaza masivul Retezat,  de la est-
centru- -sud , marcat pe harta ( nr. 14) cu banda rosie pe fond alb.  Înspre est , de la refugiul 
tursitc Vf. Tulișa, se  poate coborî  în Jiu-Paroseni, pe la Vf. Mic si  Piscul Oborocii. 

 Înspre vest ,  de la refugiu turistic Vf. Tulișa până în centru masivului Retezat  , acest 
traseu se suprapune  peste traseul ( nr.16 pe harta)  cruce galbena- pe porțiunea Vf. Pilugu 
Mic , Vf. Pilugu Mare,   Vf. Lazanului, Vf . Morii, Vf. Custura , de unde se continua spre  sud 



spre Vf. Buta Mica , Șaua Plaiu Mic, Șaua Scorota, Vf. Scorota,  până la Piatra 
Iorgovanului. De aici se poate continua pe traseul triunghi rosu, (nr. 17 pe harta), prin 
Găunoiele , până la  Câmpușel-unde se poate campa. 

Din traseu se desprind urmatoarele ramificatii:  

1. Înspre vest , de la Vf. Custura , traseul se continua spre  Saua Custurii,  Vf. Papusa, 
Vf. Peleaga , si apoi se continua prin Vf Bucura, Saua Retezat, Vf Retezat, lasand in  
dreapta Vf. Lolaia Sud, până la Râușor unde se poate campa. 

Înspre nord-est, din Șaua Custurii spre Șaua Vârfu Mare, Vf. Lancița, Șaua Govorii, 
până la Cabana Baleia, unde se poate campa. 
 


