Fişă de traseu turistic montan
Traseu nr. 7: Cabana Pietrele – Culmea Lolaia – Şaua Ciurila – Vf. Lolaia – Şaua
Lolaia – Vf. Retezat – Şaua Retezatului – Poarta Bucurei – Tăul Porţii – Lacul Bucura
Masiv Montan: Retezat
Marcaj: Bandă galbenă pe fond alb
Timp de mers: 5½ – 6 ore
Sezonalitate: Este un traseu ce se poate parcurge tot timpul anului, nerecomandat în
sezonul de iarnă în porţiunea cuprinsă între Şaua de Iarnă și Tăul Porţii.
Grad de dificultate: Mare. Diferenţa de nivel: 1200 m.
Nivel de echipare: Echipament de drumeţie, special pe timp de iarnă la parcurgerea
porţiunii cuprinsă între Şaua de Iarnă și Tăul Porţii.
Prezentare: Este un traseu turistic de acces între Cabana Pietrele şi Lacul Bucura
peste Vf. Retezat. Porneşte de la Cabana Pietrele – 1480 m alt. şi urcă prin pădure în Culmea
Lolaia pe care o urmează spre stânga până în Şaua Ciurila – 1780 m alt. Aici se intersectează
cu traseul cruce albastră ce vine de la Cabana Pietrele prin Valea Stânişoarei (stânga) şi trece
spre Râuşor (dreapta). Traseul urmăreşte în continuare Culmea Lolaia trecând peste Vf.
Lolaia Nord – 2180 m alt., Vf. Lolaia Sud – 2270 m alt. şi coboară în Şaua Lolaia – 2215 m
alt. În acest punct apare din dreapta traseul bandă roşie pe fond alb ce vine din Râuşor pe
Valea Ștevia și împreună vor urca spre Vf. Retezat – 2482 m alt. Aici ajunge din dreapta şi
traseul triunghi roşu pe fond alb ce a urcat din Râu de Mori pe Culmea Prelucele-Retezat. De
pe Vf. Retezat pleacă şi traseul triunghi albastru pe fond alb, toate trei coborând până în Şaua
de vară a Retezatului – 2251 m alt. unde se lasă în stânga traseul triunghi albastru pe fond
alb. Traseul nostru continuă spre Şaua de iarnă a Retezatului – 2297 m alt., ocoleşte prin
dreapta Vf. Bucura I – 2433 m alt., lasă în stânga traseul bandă roșie pe fond alb, iar din
Poarta Bucurei – 2280 m alt. coboară spre stânga la Tăul Porţii – 2230 m alt. De aici
împreună cu traseul triunghi roşu pe fond alb ce vine (dreapta) dinspre Lacul Zănoaga pe la
Tăul Agăţat și traseul de circuit punct roșu pe fond alb ce face turul lacurilor: Porții, Agățat,
Florica, Viorica, Ana, Lia, va coborî spre Lacul Bucura – 2041 m alt. În apropierea lacului
se întâlnește traseul bandă albastră ce vine dinspre Ohaba de sub Piatră prin Curmătura
Bucurei (stânga) şi merge spre Câmpu lui Neag prin Poiana Pelegii (dreapta). Pe malul
Lacului Bucura se află Refugiul Salvamont de lângă care pleacă traseul cruce galbenă pe fond
alb spre Vf. Custura peste Vf. Peleaga și Vf. Păpușa. Din zonă mai pleacă traseul punct
galben pe fond alb ce pleacă spre Lunca Berhina peste Culmea Slăveiu și traseul cruce
albastră pe fond alb ce pleacă spre Gura Apei pe la Cruceda Trăznitului.

