
5. Circuitul turistic tematic  

”Paradisul Verde din Cheile Iarului” 

 

Se află localizat în zona Câmpușel, munții Retezatul Mic (Calcaros). Accesul spre 

realizează pe DN 66A Uricani – Câmpu lui Neag – Câmpul Mielului – Câmpușel. 

Pentru a vizita Scocul Iarului și Valea Soarbele, se părăsește zona de parcare de la 

Câmpușel, se traversează Jiul de Vest, urmând drumul ce duce la Campingul de la Valea 

Iarului. 

Circuitul turistic tematic începe din spatele clădirii administrative a campingului 

(fostul observator de vânătoare) și continuă prin Cheile Iarului. Este un traseu ascendent, cu 

câteva săritori mici, ușor abordabile. Cheile de înălțimi mici sunt foarte înguste și pline de 

vegetație. 

La ieșirea din chei circuitul tematic va continua spre stânga pe o curbă de nivel, 

aproximativ 700 m, traversând pâlcuri de jnepeni, după care se ajunge în Valea Soarbele, 

stâna Soarbele și la Tăul fără fund. Din acest punct urmează coborârea pe valea Soarbele până 

se intersectează cu DN 66A pe care îl vom urma până la Câmpușel 
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Este un circuit turistic tematic cu grad de dificultate ridicat, având o diferență de 

nivel ≥ 800m și care nu poate fi parcurs în sezonul de iarnă. Traseul poate fi parcurs doar la 

pas având și câteva pasaje mai dificile. 

Deoarece traseul traversează cheile și are câteva săritori, există pasaje cu risc de 

alunecare sau cădere în gol unde au fost construite scări din lemn și amenajate cu balustrăzi și 

scări din cablu de oțel  de 12 mm. 

Timpul recomandat de parcurgere a traseului și vizitare a Văii Iarului, Tăului fără 

fund și Văii Soarbele este de 6 – 7 ore. 

Lungime traseu – 7 km. 

Traseul turistic tematic (circuit) este marcat cu semnul ”floare albastră”, și începe 

de la DN 66A, zona Câmpușel, unde s-a montat un panou informativ de mărime 1000 mm x 

800 mmm și indicatoare din lemn. 
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Panou Info ”Paradisul Verde din Cheile Iarului”         Hartă circuit Valea Iarului – Valea Soarbele 

 

 


