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Atenţionare!
Călătoriile cu motocicleta sau bicicleta sunt imprevizibile și pot fi periculoase.
Au fost depuse eforturi considerabile de către autori și colaboratori ca toate
informațiile prezentate în acest ghid să fie cât mai precise. Autorii și colaboratorii nu
răspund pentru inconveniențe, evenimente sau vătămări suferite, ca urmare a unor
sfaturi sau informații prezentate în acest ghid.
Prin folosirea acestui ghid cititorii își asumă toate riscurile survenite, ca urmare a
parcurgerii traseelor descrise în acest ghid.
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1 Ghiduri de aventură în România
1.1 Despre un vis
A fost nevoie de patru ani și trei alte ghiduri publicate pentru a putea ține în
mâini produsul la care ne-am gândit prima dată. Primul și cel mai important țel a
fost să promovăm România, în straiele în care o știm noi, fără nici o cosmetizare a
vremurilor moderne.
După un început mai timid, în munții pe care îi știam foarte bine: Apuseni,
am mers mai departe cu trasee pe asfalt prin toată România. Acum publicăm un
ghid care propune trasee pe drumuri neasfaltate și secundare, lungi de peste
3000 de kilometri.
1.2 Despre România
România este o țară cu regiuni sălbatice care încearcă să se alinieze la
societatea modernă. În goana după acest scop, unii români nu vor să renunțe la
valorile învățate de la bunici, nu vor să uite legendele auzite sau locurile vizitate.
Noi vrem să mergem mai departe, să adunăm toate experiențele trăite de noi și
să le împărțim cu alți călători dornici să descopere această țară. Acești călători nu
trebuie să traverseze neapărat o graniță, deoarece mulți români nu au avut ocazia să
descopere toate colțurile țării.

Ne dorim ca prin această serie de ghiduri să transformăm România într-o
destinație foarte cunoscută între călătorii pe două roți. Trecutul complex al țării a
lăsat asupra ei “urme” foarte interesante, un stil de viață diferit de cel al culturilor
vestice și a dezvoltat o legătură om-natură rar întâlnită în Europa. Acesta este
motivul pentru care mediul rural românesc poate să devină o atracție turistică la fel
de interesantă ca și cele mai spectaculoase obiective naturale.
Scopul suprem al proiectului Carpathian 2 Wheels Guide este ca interacțiunea
cu oamenii, vizitarea unor locuri de legendă sau gustarea unor mâncăruri făcute pe
sobă, să schimbe radical experiențele trăite în România.
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Acte/Documente necesare la graniță
Cetăţenii Uniunii Europene pot intra în România doar cu actul de identitate. Detalii despre vize și alte
acte necesare pentru cetăţenii altor ţări pot fi găsite pe site-ul Ministerului de Afaceri Externe (www.mae.ro),
la secţiunea Vize, Servicii Consulare.
Înainte de intrarea în ţară este indicată verificarea valabilității asigurării auto obligatorii și dacă aceasta
acoperă accidentele de pe teritoriul României.
Bani
Moneda naţională este Leul (RON).
În prezent (Aprilie 2018) rata de schimb valutar este:
1 Euro (EUR) - 4,65 Lei (RON)
1 Dolar (USD) – 3,8 Lei (RON)
1 Liră (GBP) - 5,2 Lei (RON)
Plăţile cu cardul pot fi efectuate doar la magazinele mari, care au expuse logo-urile cardurilor
acceptate, iar bancomate sunt disponibile în aproape toate orașele.
Telefoane/Comunicare
Prefixul României: +40
Ex: +4 0 726 000 000 (reţea mobilă), +4 0 264 000 000 (reţea fixă)
În multe zone din arealul montan nu există semnal de la reţeaua de telefonie mobilă, văile adânci fiind
cele mai predispuse la această situaţie.
Limba
Limba naţională este româna, iar în multe așezări din Transilvania se mai vorbește germană și maghiară.
Tinerii, de regulă, cunosc și o limbă de circulaţie internaţională, engleza predominând, urmată de germană și
franceză.
Siguranţă/Reguli de circulaţie
Alcoolemia permisă este de 0,00 (zero) la mie.
Limite de viteză:
		
- 130 km/h pe autostradă
		
- 100 km/h pe drumuri naționale europene în afara localităților
		
- 90 km/h pe pe drumuri naționale, județene și comunale
		
- 50 km/h în localități
Accidente/Situaţii de urgenţă
Număr de urgenţă: 112
Salvamont: 0725 826 664 (0SALVAMONT)
În cazul tamponărilor ușoare există opţiunea de constatare amiabilă (formular de constatare amiabilă
completat şi semnat de ambii conducători auto și asigurarea vinovatului), dar în cazul în care există orice fel
de răni sau sunt implicate mai mult de două autovehicule trebuie chemată Poliţia și Serviciul de Ambulanţă.
Serviciile medicale oferite în situaţii de urgenţă sunt gratuite.
Alte detalii
		
- rețeaua de curent este la 220V, 50 Hz, iar ștecherul este de tip C sau F
		
- fus orar: GMT +2 (ora Europei de Est - EET)
		
- este recomandată evitarea alimentării cu combustibil de la comercianții mici.
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2 Detalii generale despre trasee și descrieri
2.1 Ce conține acest ghid
Traseul
Scopul acestui material este de a ajuta
călătorii să descopere zonele mai puțin turistice
și mai sălbatice ale României. Pentru a putea face
asta, ruta propusă de noi parcurge întreg arcul
carpatic și câteva din regiunile lui limitrofe. Am
considerat punctul de start Cluj-Napoca, deoarece
este singurul oraș mare care este traversat, este la
trei ore de granița vestică a țării, și are un aeroport
internațional.

Cu toate că noi recomandăm un punct de start
și un sens de parcurgere, nu este absolut necesar
să fie respectate. Nu am menționat nici o durată de
parcurgere a traseelor, deoarece aceasta depinde
foarte mult de experiență.
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Un tur scurt
Podișul Someșan este prima unitate majoră
de relief străbătută, începând înainte de orașul
Cluj-Napoca, iar râul Lăpuș este primul pe lângă care
traseul meandrează. Traversarea spre Maramureș
se face prin Munții Gutâiului, cunoscuta regiune
istorică este descoperită sat cu sat până în Borșa. Cel
mai lung segment de drumuri neasfaltate, este prin
Bucovina și o binevenită pauză poate fi luată vizitând
mănăstirile Moldovei. Munții Stânișoarei și Ceahlăul
sunt o trece graduală spre zona montană, dar nu
înainte de “poarta” impresionantă a
Cheilor Bicazului. În Munții Ciucului
altitudinea crește din nou, coboară
treptat spre Ținutul Secuiesc și spre
un alt segment lung de off-road,
până la lacul de acumulare Siriu.
Schimbând din nou regimul de
înălțime vă propunem o zi sau mai
multe, pentru degustat vinuri în
regiunea viticolă Dealul Mare. Din
creasta Munților Baiului începe
traversarea spre Transilvania și după
peisajul unic al Munțiilor Bucegi,
cetatea Râșnov străjuiește “granița”
spre regiunea amintită. Dacă tot am deschis pofta
de cetăți, următoarele pe listă sunt cea din Râșnov
și Sighișoara, urmate de multe biserici medievale
fortificate. Munții Făgăraș își expun masivitatea încă
de pe dealurile Transilvaniei, dar nu pot fi ”cuceriți”

decât pe Transfăgărășan. Al doilea oraș mare care
merită vizitat este Sibiul, după ce Defileul Oltului
este parcurs pe partea opusă cu drumul național.
Revenim rapid la atitudine și Strategica duce traseul
din nou spre sud, dar trece și prin cheile Oltețului.
Un alt sector relaxant include și o vizită la sculpturile
lui Brâncuși din Târgu Jiu, apoi revine în munți prin
Cheile Sohodolului și spre lacul de acumulare Cerna.
Podișul Mehedințului este ultimul pas înainte de
Defileul Dunării. Munții înalți sunt lăsați în urmă,
dar Banatul Montan, Munții Aninei și Semenicului o
să încânte călătorul cu priveliștile unice ale morilor
de apă sau ale satelor părăsite. Urcarea pe Muntele
Țarcu este cea mai dificilă din întreg ghidul, iar
Munții Poiana Ruscă o să continue ritmul, dar la o
scară mai mică și cu drumuri albe, la propriu. Traseul
deja se apropie de final și mai sunt în față munții
Apuseni, care au foarte multe de oferit: poduri
naturale, regiuni istorice unice, fenomene carstice
incredibile și sate răsfirate pe dealuri. Totul se încheie
cu cel mai frumos punct de belvedere, din care
poate fi observat orașul Cluj-Napoca: Dealul Feleac.
Tipurile de drumuri
O să parcurgeți următoarele tipuri de drumuri:
asfaltate, pietruite și de pământ sau acoperite cu
iarba. Pentru primele două categorii dificultatea este
redusă, doar cele de pământ având sectoare dificile.
Fiecare capitol are un grafic în care este reprezentată
proporția fiecărui tip de drum.

Chiar dacă poartă numele de ”off-road” traseul
propus nu este în totalitate pe drumuri neasfaltate.
Acestea ocupă 55% (41,5 % drumuri pietruite și
13,5% drumuri de pământ), restul de 45% fiind
modernizate.
Am încercat să găsim cât mai multe rute
interesante, dar au fost situații în care relieful sau
solurile nu ne-au permis accesul cu motociclete pe
unele secțiuni. Cel mai bun exemplu este regiunea
Maramureșului, unde energia de relief mare face ca
accesul pe o motocicleta mare încărcată cu bagaje,
să fie foarte dificil.
Dificultatea traseelor
De asemenea, după cum spune scopul
menționat mai sus, acesta NU este un ghid cu trasee
foarte dificile sau extreme. Unele sectoare ale rutelor
propuse sunt dificile pentru o motocicletă dual-sport
cu bagaje în condiții meteorologice bune, adică
fără precipitații însemnate (lichide sau solide) în
ultimele zile. În cazul în care este zăpadă în jur sau
la altitudine mai mare, plouă abundent, a plouat
recent sau noroiul pare să fie mare, aceste segmente
dificile pot să devină imposibil de trecut. Ele sunt
marcate pe materialele cartografice, în texte sau
în aplicația mobilă. Pentru fiecare din acestea este
propusă o variantă de ocolire.
Nu recomandăm parcurgerea traseelor propuse
în acest ghid fără cauciucuri adecvate.

Drum pietruit prin pădure

7

Exemple de sectoare dificile
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Coborâre/urcare abruptă cu pietriș

Drum de pământ prin pădure

Drum cu noroi adânc

Drum de pământ cu bălți și noroi

BMW Motorrad
BMW Motorrad
România

UN OBSTACOL.
O MIE DE
OPORTUNITĂȚI.
NOUL BMW F 850 GS.
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Hărțile
Fiecare dintre capitole are una sau două hărți pe care este reprezentat, cu roșu, traseul aferent acelui
capitol. Sectoarele dificile au o culoare roșie mai intensă. Scara hărților variază între 1:210 000 și 1:240 000,
fiecare dintre ele având și o scară grafică exprimată în kilometri. Orientarea hărților variază și ea în așa fel
încât pe fiecare din ele să fie reprezentat sensul de parcurgere a traseului de la stânga la dreapta. Nordul
fiecărei hărți este indicat de simbolul aflat lângă scara grafică.
Orientarea paginilor de hartă:

Având în vedere lungimea mare a traseului harta nu o să vă poată oferi în orice punct al rutei
informațiile necesare pentru navigare. Dacă simțul de orientare nu este punctul forte, vă recomandăm să
aveți un dispozitiv de navigație prin satelit (GPS) sau un smartphone pe care să aveți aplicația noastră.
Legenda hărților detaliate

Service

Așezări

Drumuri asfaltate

Pasuri Montane / Vârfuri
recomandate

Rețeaua de drumuri

Drumuri pietruite
Comune
Sate
Obiective
turistice
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Traseul propus
Sectoare dificile

4.13 MUNȚII APUSENI
Statistică drumuri
Lungime - 329.3 km

Asfalt -148.7 km (45.15%)
Pietruit - 149 km (45.24%)
De pământ - 31.6 km (9.6%)

OBIECTIVE
1. Desene cu teme tradiționale
2. Biserica de lemn “Buna Vestire”
3. Podul natural de la Grohot
4. Muzeul Memorial “Avram Iancu”
5. Cascada Pişoaia

Următorul segment este delimitat de Munții
Apuseni, care încep odată cu traversarea râului
Mureș (DC 76A). Acesta este și ultimul, înainte
de întoarcerea în Cluj-Napoca. Altitudinea joasă
a acestei grupe montane a permis dezvoltarea
multor sate, răsfirate peste tot prin munți. Aceste
comunități apropiate de natură au o istorie
milenară, iar regiuni istorice ca și Țara Moților sunt
între cele mai pitorești din România. Adăugând
și obiectivele naturale spectaculoase, în special
fenomenele carstice, ultimul traseu o să fie între
cele mai spectaculoase.
Prima așezare interesantă este satul Obârșia,
drumul până aici având un început neasfaltat
și 17 km de asfalt. Partea deosebită sunt câteva
din desenele care apar pe gardurile sau anexele
gospodăriilor. Majoritatea sunt reprezentări
ale proverbelor, versetelor biblice sau a
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6. Dealul cu Melci
7. Peştera Gheţarul de la
Scărişoara
8. Biserica scufundată din
Giurcuța de Sus
9. Cetatea Liteni
10. Orașul Cluj-Napoca

meșteșugurilor locale. Casa artistului și mai multe
desene sunt chiar lângă drumul care urcă spre
interfluviu (DJ 707).
O serie de serpentine pe un drum pietruit
deschid orizontul spre valea lăsată în urmă și pe
cealaltă parte traversează o pădure de foioase. Din
păcate exploatarea forestieră a lăsat o cicatrice
urâtă dealurilor, vizibilă mai bine de 3 km chiar din
drum. Acum 4 ani când am trecut prima dată prin
aceste locuri, pădurea era la locul ei.
Primul sat din valea Crișului Alb este Căzănești,
din care începe drumul modernizat spre centrul
comunei Vața de Jos. Râul este urmat în scurt
timp spre Birtin, pe un drum (DC 172) cu un sector
neasfaltat îngust. Biserica de lemn din ultimul sat
amintit, construită în 1690, o să atragă privirea
deoarece se înalță de pe un deal.

Un scurt sector de drum național (DN 76), până în Baia
de Criș și unul de drum județean (DJ 762) urcă traseul
din valea Crișului Alb spre munți. La câteva sute de metri
de primul interfluviu se află poteca de acces spre Podul
Natural de la Grohot. Coborârea dificilă (accesibilă doar la
picior) duce la o stâncă înaltă și un portal străpuns de un
pârâu sălbatic.
Asfaltul se termină la pescăria din Bulzești de Sus și un
drum pietruit, urcă pe versantul muntelui Găina. Pădurea
de foioase o să ascundă peisajul, iar drumul de pământ
devine mai dificil, mai ales după ploaie. În acestă zonă am
văzut turme de porci mistreți, iar localnicii spun că există
și urși, așa că recomandăm o atenție sporită.
Țara Moților
Intrarea în comuna Avram Iancu este marcată de
indicatoare și o schimbare radicală de peisaj. Bazinul
hidrografic al Arieșului Mic este acoperit de așezări
răsfirate, cunoscute sub numele de cătune. Traseul va
străbate câteva dintre ele. Serpentinele coboară pe
un drum pietruit spre satele din comuna Avram Iancu,
dintre care merită vizitate Incești și Nemești. În primul se
află Muzeul Memorial Avram Iancu (detalii în infobox),
organizat chiar în casa în care acesta s-a născut, iar în al
doilea sat, Dealul cu melci și cascada Pișoaia vor face ca
ocolul de 3 km să merite.

Drumuri prin Țara Moților
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În al doilea sat, chiar pe marginea drumului, se poate
admira un martor de seamă al evoluţiei pământului
ce păstrează încă fosile ale gasteropodelor care
vieţuiau pe fundul Mării Tetis (genul Acteonella cu aproximativ 65-70 de milioane de ani în urmă).
Este vorba de rezervaţia paleontologică Dealul cu
Melci. De partea cealaltă a văii, Cascada Pişoaia sare
un prag format din tuf calcaros, oferind o imagine
încântătoare.
Urmează o regiune deosebită din punct de
vedere al peisajului și a istoriei. Țara Moților este
cea mai cunoscută regiune istorică a Apusenilor,
iar titulatura de moț, este o mândrie pentru cei
care o poartă. Traseul o să traverseze mai multe
cătune la sud și la nord de râul Arieș și o evidențieze
diferențele pe care le poate avea turismul asupra
zonei.

Sector dificil - Pantă mare și noroi după ploaie.
Variantă de ocolire: Vidra, Mihoești, Poiana Vadului
(DJ 762, DN 75).
Drumul asfaltat este lăsat în urmă imediat după
zona centrală a satului Avram Iancu, iar pădurea
ascunde primele serpentine. Casele răsfirate apar
în curând, și calitatea drumului scade treptat spre
unul de pământ, după ce trece de ultimele case din
cătunul Pătruțești. Riscul de a pierde traseul este
mare, datorită drumurilor numeroase. Iarba acoperă
complet calea ce trebuie urmată spre culme și pe
partea cealaltă a dealului rămâne la fel. În apropierea
primelor terenuri cultivate, pot să fie întinse fire
sau se pot întâlni porți, pentru a ține animalele
pe pășunile îngrădite. Acestea pot fi desfăcute cu
ușurință și trebuie lăsate cum au fost găsite, după
trecere.

INFOBOX

Avram Iancu (1824-1872)
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Casa Memorială „Avram Iancu”
În comuna Vidra de Sus, în anul 1824, într-o familie înstărită de
moţi s-a născut cel mai mare erou naţional al Transilvaniei, Avram
Iancu. Fiind avocat de profesie, a încercat să obţină drepturi pentru
locuitorii Munţilor Apuseni atât prin memorii şi vizite la autorităţile
austriece (Transilvania aparţinea de Imperiul Austro-Ungar), cât şi
prin lupte împotriva trupelor revoluţionare ungare din anii 18481849.
Iancu a reuşit să mobilizeze câteva mii de moţi cu ajutorul cărora
a respins atacurile armatelor ungare, care în luna martie a anului
1849 înconjuraseră Munţii Apuseni. După toate luptele pe care le-a
condus, i-au fost oferite multe recompense financiare și onoruri
militare pe care însă le-a refuzat, deoarece ţelul său personal nu a fost
atins. În ultima parte a vieţii a preferat să cutreiere munții și satele din
Țara Moților, adesea cântând la fluier cântece de jale.
A murit la doar 48 de ani şi a fost înmormântat în curtea bisericii
ortodoxe de la Țebea, lângă “Gorunul lui Horea”. Potrivit unor surse,
la înmormântare au fost prezenți peste 4000 de oameni din toată
Transilvania.
Conform testamentului lăsat de Avram Iancu, casa în care s-a
născut a fost lăsată poporului român şi transformată încă din 1880 în
punct memorial. Aici sunt expuse fotografii, drapele, documente de
familie, tunul, săbiile şi fluierul lui Iancu. Pe lângă acestea, expoziţia
etnografică cuprinde: port moţesc, vase specifice zonei, unelte cu
care se confecţionau ciubere, tulnice și căruţe.

Sector dificil - Pantă mare și noroi după ploaie.
Variantă de ocolire: Poiana Vadului, Vadu Moților,
Scărișoara (DJ 750B, DN 75).
Asfaltul reapare în vale, dar pentru scurt timp,
pentru că urcarea spre următoarea coamă de deal este
pe un drum pietruit. Cătunul Costești are gospodării
construite în jurul căii de acces și chiar dacă pare că
ați ajuns într-o curte, traseul o să ajungă pe culme.
Din nou, atenție la porțile de lemn care mărginesc
pășunile de animale. Ultima parte înainte de râul Arieș
rămâne pe culme, de unde puteți admira peisajul din
jur și unde o să fie câteva zone dificile cu drumuri de
pământ, șanțuri și cu noroi adânc.
De aici se poate observa modul în care sunt
organizate aceste cătune și cum sunt apropiate de
materia primă folosită peste tot, lemnul. Această
zonă este mai puțin dezvoltată deoarece obiectivele
turistice majore sunt departe. Se poate observa încă
stil arhaic de construcție a caselor.
Coborârea în serpentine, pe drumul pietruit,
duce la artera națională DN 75 și mai departe spre
una din cele mai cunoscute și spectaculoase peșteri
din România: Ghețarul de la Scărișoara. DN 75 este
urmat doar pentru 2,3 km și apoi DC 260 urcă pe

serpentine și printre doline spre cătunul Ghețari.
Întreaga regiune aflată la nord de râul Arieș este
un vast areal carstic, având cele mai spectaculoase
forme pe platoul Padiș. Din păcate aceste obiective
spectaculoase sunt departe de drumuri și accesibile
doar pe jos, motiv pentru care traseul o să meargă spre
cătunul Călineasa. Drumul este în continuare asfaltat
până în așezarea amintită dar apoi un drum pietruit o
să coboare prin sat spre valea cu același nume.
Gospodăriile sunt construite aproape în
totalitate din lemn și sunt folosite pe timp de vară
pentru a adăposti animalele aduse la pășune.
Utilizarea temporară a acestor așezări era foarte des
întâlnită în Munții Apuseni, dar acum doar cele mai
mari au această funcție. Acest peisaj este ultimul
din regiunea istorică Țara Moților traseul trecând în
bazinul hidrologic al Someșului și spre satul Doda
Pilii. Drumul pietruit are și câteva sectoare cu noroi,
dar care nu ridică probleme.
Munții Gilău
Asfaltul apare în apropiere, dar dispare odată cu
intersecția spre satul Smida. În apropiere de această
așezare începe Lacul Fântânele, iar din Giurcuța de
Sus se poate ajunge până pe malul lacului, urmând

Smida Park - Transylvanian Mountain Resort

Smida, Beliș, jud. Cluj, (Parcul Natural Apuseni) • www.smidapark.ro • 46°38’41. 8”N 22°52’36.6”E
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Cluj-Napoca în ceață

Cetatea Liteni
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drumul ce trece prin sat și ajunge la o poienița imensă.
Dacă vă prinde seara în zonă și nu doar atunci vă recomandăm
să rămâneți peste noapte la prietenii noștri de la pensiunea Smida
Park. Mâncarea este incredibilă, condițiile foarte bune și bazinul de
înot e cel mai bun mod de relaxare după o zi lungă.
Traversarea spre următoarea așezare, Poiana Horea, este pe un
drum pietruit prin păduri de conifere și prin poienițe largi. După
sat este urmat DN 1R pentru 15 KM, de unde începe urcarea spre
alt sat spectaculos: Mărișel. Toate cele trei așezări menționate
încă păstrează din stilul întâlnit în Țara Moților, motiv fiind același:
lemnul este materia primă.
Orizonturile sunt largi și totul devine spectaculos când traseul
urmează DJ 107T aflat chiar pe culme. Drumul este pietruit chiar
din Mărișel și devine de pământ după ce ultimele gospodării sunt
lăsate în urmă. Tot aici pot să fie mai multe porți care au rolul de
a ține animalele pe pășuni. După încă un scurt sector de pădure
o serie de serpentine coboară spre râul Someșul Rece prin satul
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Uzina, urmează DJ 107S (drum asfaltat) pentru scurt
timp și urcă iar în serpentine prin satul Muntele Rece
(DJ 107N).
Dacă vreți să explorați această zonă mai
mult, vă recomandăm să vă stabiliți tabăra de bază
la Cabana Moților, unde motocicliștii sunt foarte
bine veniți.
Aceste așezări răsfirate pe culmile dealurilor înalte
au un farmec specific, mai ales datorită rețelei de
drumuri neasfaltate care le leagă. Încă se pot vedea
multe construcții de lemn, cu toate că mulți au preferat
să refacă casele cu materiale mai moderne.
Sector dificil - zone cu noroi și șanțuri adânci.
Variantă de ocolire: Valea Ierii, Săcel (DJ 107N, 107R)
Plopi are doar câteva gospodării și este la
marginea văii Ierii, fiind un alt sat cu o priveliște
deosebită. Traseul nu mai coboară pe serpentine, ci
urmează creasta și trece prin mai multe poienițe pe
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un drum de pământ spre satul Hășdate. Coborârea
spre sat se face pe un drum cu șanțuri și care după
ploaie poate să ridice probleme.
La 3 km distanță se află satul Liteni care,
la propriu, ascunde un monument istoric
impresionant. Este vorba despre ruinele unei cetăți
medievale, ascunse după masivul calcaros care se
vede la orizont și accesibilă pe un drum de pământ.
După ce trece de pădure, valea Ierii apare din nou
și traseul ajunge într-un punct de belvedere unde
poate fi admirată Cetatea Liteni și unde se poate
campa. Traseul se întoarce înapoi pe același drum
până în Liteni.
Podișul Someșan
De acum relieful pe care o să-l parcurgă ruta
propusă de noi o să se schimbe, munții fiind lăsați în
urmă. Dealurile vă vor ține companie până la Munții

Maramureșului, dar nu vor dezamăgi ca priveliște.
Unele din cele mai frumoase momente trăite
în acestă zonă sunt diminețile în care văile erau
acoperite de ceațăm iar pe culmi soarele strălucea.
După vizita la ruinele cetății traseul revin la
drumul asfaltat și mai îl urmează 2,3 km, apoi
deviind spre Filea de Jos (pe DJ 107R). Prima
parte este neasfaltată și după urcare pot fi
observate Cheile Turzii spre sud. Drumul
secundar 107L merge spre Petrești de Jos,
localitate din care se poate ajunge chiar în
amonte de spectaculoasele chei. Chiar dacă
sunt accesibile doar pe jos, recomandăm celor
care nu au mai ajuns aici să le acorde puțin
timp, cel puțin pentru a le admira.
Sector dificil - zone cu nisip și noroi
Variantă de ocolire: Făgetul Clujului (DJ107R,
DJ 103U)
Traseul se îndreaptă spre Prundiș imediat
după lacurile de acumulare și urcă pe un drum
pietruit prin Săliște, mai departe spre culmea

dealului Feleacului, prin Casele Micești și în final
ajunge în unul din cele mai spectaculoase puncte de
belvedere a orașului Cluj-Napoca. Anumite porțiuni
de pe acest sector sunt pe drumuri de pământ sau
au mult nisip. În perioadele ploioase acestea pot
deveni impracticabile.

Satul Plopi

Cabana Moților

Str. Principală, Mărișel, Cluj • Tel: (+4) 0728 115 577 • www.cabanamotilor.ro • 46°39’42.8”N 23°06’12.2”E
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România ascunde foarte multe locuri de poveste, tradiții
străvechi dar și legende, mult mai frumoase sau mai
înspăimântătoare decât cea a personajului Dracula. Multe
dintre acestea se află dincolo de mediul urban și nu sunt
accesibile pe drumurile modernizate. Noi credem că o
călătorie adevărată începe după ce asfaltul se termină și
vă propunem un tur al Munților Carpați, lung de 3000 de
kilometri, pe drumuri secundare și neasfaltate.
Traseu de 3000 de kilometri
Mai mult de jumătate din drumuri sunt pietruite sau de
pământ și străbat pasuri montane, sate încremenite în timp,
traversează râuri, defilee și chei adânci. Drumurile asfaltate
doar fac legătura spre următoarea zonă sălbatică și oferă
posibilitatea de a reface proviziile. Ruta este împărțită în
13 capitole, fiecare cu una sau două hărți, cu o descriere și
fotografii. Sunt marcate sectoarele dificile, locurile care merită
să fie vizitate și propunem cazări unde puteți să rămâneți
peste noapte.
Obiective turistice
Natura este descoperită pe traseele rătăcite prin munții
trecând de la Cazanele Dunării la Munții Poiana Ruscă, de la
Cheile Bicazului la Munții Nemira și de la Defileul Oltului (pe un
drum neasfaltat) la drumul Strategica (aflat la peste 2000 de
metri) din Munții Latoriței. Nu sunt uitate turistice cunoscute
ca și cetățile din Sighișoara, Rupea, Bran, mănăstirile din
Moldova, bisericile de lemn din Maramureș sau cele fortificate
din Transilvania.
Track-uri GPS și aplicația mobilă
Toate traseele și informațiile prezentate în ghid sunt
disponibile și în format electronic. Codul unic aflat în ghid
oferă acces la track-uri GPS cât și o aplicație mobilă cu
funcționalitate de navigare.
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