Fişă de traseu turistic montan
Traseu nr. 23: Câmpuşel – Scocul Scorotei – Stâna Scorota – Şaua Scorota –
Cabana Buta
Masiv Montan: Retezat
Marcaj:

Punct galben pe fond alb

Timp de mers: 4 – 5 ore
Sezonalitate: Este un traseu ce se poate parcurge tot timpul anului.
Grad de dificultate: Mediu. Diferenţa de nivel: 1000 m.
Nivel de echipare: Echipament de drumeţie, special pe timp de iarnă.
Prezentare: Este un traseu turistic ce pleacă din DN 66A si urca pe Valea Scorotei.
Poteca urmeaza firul sec al vaii cu o urcare lenta. Dupa circa 30 minute ajungem in locul
numit La Cutoni, intr-o poenita , unde valea se desparte in doua, in stanga Valea Scorota
Seaca, iar in dreapta Valea Scorota cu Apa, vale pe care urca si traseul. Dupa inca 30min in
dreapta ajungem in dreptul Fetei cu Lastuni, aproape de iesirea din padure. De aici incepe
panta sa se accentueze si dupa inca 30 de minute ajungem la Stana din Scorota, unde valea se
deschide oferind un peisaj splendid (loc in care intalnim si un izvor cu apa pentru prima data
in traseu). Imediat dupa stana poteca face dreapta usor trece peste Paraul Scorota si incepe sa
urce catre Saua Scorota (Iepii), pe sub peretii abrupti de sub Vf.Plesa, numiti Moara
Dracilor. Din sa ni se ofera o priveliste asupra varfurilor din partea centrala a masivului si
poteca coboara prin jnepenis , pe o panta destul de abrupta pana la baza unui pinten mare de
calcar numit Gurganul. Din acest punct poteca merge in usoara coborare prin Valea Buta
Mica, apoi printr-un palc de molizi si ajunge in plaiul de deasupra Stanii Buta, aici marcajul
ocoleste oborul stanii prin stanga si coaboara in capatul unui drum forestier, imediat trece
peste Paraiasul Buta si coboara pe acesta inca 200 m pana la Cabana Buta.

