Fişă de traseu turistic montan
Traseu nr. 1: Ohaba de sub Piatră – Nucşoara – Cârnic – Cabana Pietrele –
Cabana Genţiana – Curmătura Bucurei – Lacul Bucura – Poiana Pelegii – Şaua Plaiul Mic
– Cabana Buta – Cheile Buţii – Câmpu lui Neag
Masiv Montan: Retezat
Marcaj: Bandă verticală albastră pe fond alb
Timp de mers: 18 – 19 ore
Sezonalitate: Este un traseu ce se poate parcurge tot timpul anului, nerecomandat în
sezonul de iarnă în porţiunea de acces în Curmătura Bucurei.
Grad de dificultate: Mare. Diferenţa de nivel: 2200 m
Nivel de echipare: Echipament de drumeţie, special pe timp de iarnă la parcurgerea
porţiunii de traseu de acces în Curmătura Bucurei.
Prezentare: Este un traseu turistic care traversează masivul de la nord la sud.
Pornește din localitatea Ohaba de sub Piatră situată pe Valea Streiului şi urmăreşte şoseaua
modernizată ce trece prin localităţile: Sălaşul de Jos, Sălaşul de Sus, Mălăieşti şi Nucşoara,
intră apoi pe Valea Nucşoara, pe un drum parţial modernizat. La câteva sute de metri după
viaduct pleacă spre dreapta traseul triunghi albastru pe fond alb spre Cetatea Colț. În
continuare traseul trece de Cârnic – 1005 m alt., unde există posibilităţi de cazare și campare,
și urmând drumul, ajunge în “Curba Soacrei”.
Din acest punct pleacă spre stânga o variantă de scurtare a traseului, marcată cu
triunghi albastru pe fond alb, care merge spre Cabana Gențiana, nemaitrecând pe la Cabana
Pietrele. Această variantă de traseu după ce traversează pe un podeţ Valea Stânişoarei în
amonte de confluenţa cu Valea Pietrele urcă pe un drum pe lângă aceasta din urmă. La scurt
timp după ce intersectează traseul triunghi roşu pe fond alb ce vine de la Cabana Pietrele
(dreapta) şi merge spre Vf. Mare prin Valea Galeş (stânga), traseul părăseşte firul văii şi urcă
prin pădure pe versantul stâng, până la intersecţia cu traseul triunghi galben pe fond alb ce
vine de la Cabana Pietrele (dreapta) şi merge spre Șaua Pelegii prin Valea Rea (stânga).
Această variantă revine în traseul bandă albastră pe fond alb undeva mai sus de “Poiana
Soarelui”.
Traseul principal depășește “Curba Soacrei” și după câțiva zeci de metri părăsește
drumul, urcând spre stânga prin pădure, scurtând “Curba Lolăii”. După ce se iasă iar în drum
până la Cabana Pietrele – 1480 m alt., mai sunt câteva sute de metri. Acest traseu se face de
regulă în 2 – 3 etape, iar aici la Cabana Pietrele există posibilităţi de cazare și campare. Din
zonă mai pleacă traseul bandă galbenă pe fond alb spre Vf. Retezat pe Culmea Lolaia, traseul
cruce albastră pe fond alb spre Râușor pe Valea Stânișoarei și traseul triunghi albastru pe
fond alb spre Vf. Retezat pe Valea Stânișoarei. Mai departe traseul nostru se îndreaptă prin
pădure înspre Valea Pietrele, împreună cu traseul triunghi roșu pe fond alb spre Vf. Mare pe
Valea Galeș, pe care după câteva sute de metri, la un indicator, îl lasă spre stânga, și
împreună cu traseul triunghi galben pe fond alb spre Șaua Pelegii pe Valea Rea, alături de
care merge până în “Poiana Soarelui”. După ce trece de poieniță traseul urcă spre Cabana

Genţiana – 1670 m alt., alături de traseul triunghi albastru pe fond alb care vine din (stânga)
“Curba Soacrei”. După Cabana Gențiana, un loc privat cu posibilităţi de cazare, traseul
urmează poteca ce urcă pe Valea Pietrele, trece apa pe un podeț de lemn, depășește Bordul
Tomii – 1850 m alt. şi de Lacul Pietrele – 1990 m alt. şi urcă abrupt spre Curmătura Bucurei
– 2206 m alt. În acest punct se intersectează cu traseul de creastă bandă roșie pe fond alb ce
vine dinspre Pui de pe Vf. Peleaga (stânga) și trece spre Râușor peste Vf. Bucura (dreapta). În
continuare traseul nostru coboară spre sud, până la Refugiul Salvamont şi Lacul Bucura –
2041 m alt., unde se găsește un loc de campare. Din zonă mai pleacă (dreapta) traseul bandă
galbenă pe fond alb spre Cabana Pietrele peste Vf. Retezat, traseul punct galben pe fond alb
ce pleacă spre Lunca Berhina peste Culmea Slăveiu, traseul cruce albastră pe fond alb ce
pleacă spre Gura Apei pe la Cruceda Trăznitului, traseul triunghi roșu pe fond alb spre Gura
Zlata pe la Refugiul Salvamont Zănoaga, traseul cruce galbenă pe fond alb spre Vf. Custura
peste Vf. Peleaga și Vf. Păpușa, și traseul de circuit punct roșu pe fond alb ce face turul
lacurilor: Porții, Agățat, Florica, Viorica, Ana, Lia. Traseul nostru coboară pe Valea Bucura
până la Refugiul Salvamont din Poiana Pelegii – 1600 m alt., unde există de asemenea un loc
de campare. După ce întâlnește traseul triunghi albastru pe fond alb ce pleacă spre Refugiul
Baleia prin Stâna de Râu și traseul punct albastru pe fond alb ce urcă din Brazi pe Valea Râu
Mare și Valea Lăpuşnicu Mare (dreapta) spre Șaua Pelegii pe Valea Peleaga (stânga), traseul
nostru traversează poiana, trece pe un podeț de lemn confluența dintre Valea Peleaga și
Valea Bucura şi ajunge în Gura Bucurei. După ce lasă în dreapta traseul punct albastru pe
fond alb începe urcușul spre Şaua Plaiul Mic – 1879 m alt. Aici după ce se intersectează cu
celălalt traseu de creastă marcat cu bandă roșie pe fond alb ce vine dinspre Uricani peste Vf.
Custura (stânga) și trece spre Vf. Godeanu prin Retezatul Mic (dreapta), traseul nostru
coboară spre Cabana Buta – 1580 m alt. unde există posibilităţi de cazare și campare. De aici
traseul urmărește drumul nemodernizat pe Valea Buta până în zona La Fânaţe, unde
părăsește drumul spre dreapta coborând spre ieșirea din Cheile Buţii – 900 m alt. În
apropiere, la Complexul Turistic Cheile Buții există posibilităţi de cazare și campare. În
continuare traseul urmează drumul și după câteva sute de metri se iasă la drumul modernizat
de pe Valea Jiului de Vest şi împreună cu traseul triunghi roșu pe fond alb ce vine din
Câmpușel (dreapta), după câțiva km ajungem în localitatea Câmpu lui Neag.

