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Departamentul Trasee 
 
 

FIŞA TRASEULUI TURISTIC  
 

Zona Parcul Natural Apuseni   Nr. Traseu 7  
 

7 
Camping „La Grajduri” – Vl. Cetăţilor – Pr. Sec – culme Chicera – Vl. Gârdişoara – 
Casa de Piatră 

Masivul montan Bihor-Vlădeasa 

Tip de traseu 
Traseu de legătură între obiectivele turistice din zona Padiş – Glăvoi şi cătunul Casa 
de Piatră din Jud. Alba. Accesibil tot timpul anului, iarna putând fi parcurs pe 
schiuri de tură. 

Marcaj Cruce roşie (CR) 

Descrierea 
traseului 
(capetele cu 
BOLD) 

Traseul începe în dreptul barierei din faţa cantonului silvic Glăvoi, situat la marginea 
Campingului „La Grajduri”. De aici se continuă pe drumul forestier Vl. Cetăţilor, 
paralel cu magistrala Bandă roşie, până la intersecţia unde se despart cele două 
drumuri: cel care duce pe Pr. Ursului de cel de pe Pr. Sec. Marcajul se continuă pe 
Pr. Sec, trece de intersecţia cu marcajul BR, apoi continuă ........... km pe drumul 
forestier, până într-o poiană largă, de unde traversează apa spre dreapta şi se 
angajează în versant. De la Camping „La Grajduri” şi până în acest punct se face 
aproximativ o oră. După un urcuş de cca. 200 m diferenţă de nivel, prin pădure, se 
ajunge pe un platou dolinar, unde poteca se continuă printr-o pădure de conifere 
împânzită de lapiezuri şi mici băltoace. După străbaterea acestui platou, se ajunge la 
un drum de tractor, pe care se coboară spre bazinul Văii Gârdişoara, ieşind într-o 
poiană largă cu sălaşe moţeşti şi coborând în drumul forestier care însoţeşte valea. 
Traseul se continuă apoi pe acest drum încă 30 minute până în cătunul Casa de 
Piatră. 

Lungime în km 9,5 km 

Diferenţă de nivel 
(total) 

 

Timp de 
parcurgere 

3 – 4 h  

Coordonate GPS  

Accesibil : Vara / 
Iarna / Permanent. 

Permanent, iarna pe schiuri de tură. 

Nr. de semne 
aplicate 

-800 

Nr. de stâlpi  5 

Nr. de săgeţi 
indicatoare  

5 

Nr. de hărţi si 
amplasamentul lor 

Nu sunt 

Stare traseu Potecă bine individualizată şi degajată aproape în întregime de arborii căzuţi.  

Stare marcaj 

Traseul a fost marcat neconvenţional de către persoane neautorizate în anul 2005 cu 
semnul limitei PNAp, marcaj ulterior înlăturat. Dată fiind importanţa acestei legături 
pentru turiştii care sunt cazaţi în jud. Alba (zonă în plină dezvoltare turistică), 
circulaţia mare care se desfăşoară pe această potecă, precum şi apariţia unor 
probleme de orientare în condiţii de ceaţă care au necesitat intervenţia echipelor 
Salvamont, se impune marcarea acestui traseu cu un semn convenţional, în 
conformitate cu HG 77/2003. Pentru a minimiza lucrările necesare pentru remarcare, 
s-a ales semnul convenţional Cruce roşie.  

Lucrări necesare 
de executat 
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Refugii/adăposturi 
pe traseu 
Capacitatea nr. 
loc/Starea lor 

Campare: Camping Glăvoi, cătun Casa de Piatră 
Cazare la hotel, pensiune, cabană: Casa de Piatră, Gârda de Sus 

Grad de dificultate Redusă 

Importanţă traseu Ridicată 

Acces în zonă 

Cu maşina: 
- către Camping Glăvoi (pe ruta Sudrigiu – Pietroasa – Boga – Scăriţa – 

Camping Glăvoi 40 km) 
- către Casa de Piatră (pe ruta Gârda de Sus – Gârda Seacă – Casa de Piatră 

14 km) 

Anul omologării 
traseului 

2008 

 

 

 

                                                 

 

 


