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Având în vedere importanţa turismului pentru economia locală, în prezent acesta 

fiind considerat un sector prioritar și un pol de dezvoltare economică vă prezentăm 

următoarele trasee de cicloturism și MTB din orașului Uricani. 
 

1. Traseul cicloturistic ”Drumul lui Neag” 

 

Traseul cicloturistic are ca punct de start orașul Uricani și continuă spre localitățile 

Valea de Brazi, Câmpu lui Neag, Buta Sat, zona turistică Câmpul Mielului ajungând în 

punctul final Câmpușel prin parcurgerea a 27 km. Reîntoarcerea se realizează pe acelaș traseu. 

Lungimea traseului ”Drumul lui Neag” este de 54 km, având o diferență de altitudine 

de 474 m și o un grad de dificultate mediu. 

Traseul cictoturistic ”Drumul lui Neag” se poate realiza în 6 ore și are mai multe 

puncte de popas: 

- Popas Bilugu – 5,6 km de la plecarea din orașul Uricani (bancă, izvor amenajat); 

- Popas Valea de pești – 7,1 km (filigorie, bănci, izvor amenajat); 

- Popas Brădet – 8,4 km (bănci, izvor amenajat); 

- Popas Câmpu lui Neag – 9,6 Km (filigorie, terasă, alimentație publică); 

- Popas Alunii Negri – 12,8 km (izvor, alimentație publică - pensiunea Retezat, 

punct informare turistică, punct permanență Salvamont); 

- Popas Cheile Scocului & Gârbovu – 22 km (izvor); 

- Popas Câmpușel – 27 km (filigorie, bănci, izvor amenajat, camping). 

Finalizarea drumului de acces spre localitatea Băile Herculane va transforma acest 

traseu cicloturistic local în traseu cicloturistic regional și se va derula pe o distanță de 117 km, 

în prezent făcând parte din Ruta cultural turistică ”Drumul haiducului Neag”, rută ce leagă 

orașul Uricani de Stațiunea Băile Herculane traversând Valea Jiului de Vest și Valea Cernei. 

Obiectivele turistice aflate pe traseul cicloturistic ”Drumul lui Neag” sunt: 

- Biserica Sf Gheirghe din Valea de brazi – 2,5 km; 

- Cascada Firizoni – 4,5 km; 

- Barajul Valea de pești – 7,1 km; 

- Popasul Brădet este locul unde se află două troițe, monolitul cu Crucea 

haiducului Neag, o cruce de piatră în amintirea localnicilor ce au murit în primul 

război mondial, o statuie cu busturile lui Decebal și Traian – 8,4 km; 
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- Biserica de rit vechi de la Lacul de la Câmpu lui Neag – 9 km; 

- Biserica Sf. Arhangheli Mihai și Gavrilă de la Câmpu lui Neag – 11 km; 

- Zona turistică Aluni Negri este locația unde se află Parcul de aventură Pârâul 

Negrului, Cheile Negrului, peștera lui Stanci (amenajată), peștera Alunii Negrii, 

pensiunea Retezat, Punctul Salvamont Valea Jiului loc unde turiștii se pot 

informa și despre potențialul zonei – 12,8 km 

- Zona turistică Gura Butei – Cheile Buții, Canionul Valea Mării, Cascada Mării, 

Cascada Lazăru, Complexul turistic Cheile Buții – 14 km; 

- Cheile Scocului – 22 km; 

- Cheile Scorotei – 24 km;  

- Peștera cu corali – 24 km; 

- Peștera nr. 4 – 24 km; 

- Peștera Dâlma cu brazi – 24 km; 

- Peștera nr. 5 – 24 km; 

- Peștera Zeicului aflată pe Cheile Scorotei; 

- Câmpușel – 27 km; 

- Campingul de la Valea Iarului, Câmpușel – 27 km. 

 

 

Foto:  Dn 66A – Cheile Scocului 

Traseul cicloturistic ”Drumul lui Neag”  este practicabi în perioada 15 martie – 1 

decembrie, în funcție de cantitatea de precipitații, iar pentru că se derulează pe un drum 

național foarte slab circulat auto (zona Gura Butei – Câmpușel având o medie de 25 mașini pe 

zi) poate fi parcurs de orice cicloturist, comform legislației în vigoare. 
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Fișa tehnică  

TRASEU CICLOTURISTIC ”DRUMUL LUI NEAG” 

1. Denumirea 

traseului 

 

Drumul lui Neag 

2. Tematica 

traseului 

cicloturistic 

- Cicloturism 

- Cultură; 

- Etnografie; 

- Istorie; 

- Obiceiuri și tradiții; 

- Aventură.  
3. Descrierea 

obiectivelor 

turistice 

incluse în 

traseul 

cicloturistic 

1. Denumire obiectiv: 
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Amplasament din punct de vedere geografic: 

Orașul Uricani 

45˚19’58” N 

23˚07’41” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Bulevardul Muncii 

Program: 

10 - 17 

Taxă de vizitare: 

Nu 
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Legendă: 

Punct de informare turistică destinat turiștilor și vizitatorilor orașului Uricani, 

dar și a celor ce parcurg crestele munților Retezat, Vâlcan, Tulișa și Retezatul 

Mic. 

 

Fotografii: 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

2. Denumire obiectiv: 

Punctul de belvedere Masa Tăcerii 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Orașul Uricani 

45˚19’45” N 
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23˚06’41” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

Non-stop 

Legendă: 

A fost construită în anul 1973 de către Primăria orașului Uricani ca loc de 

promenadă, în prezent se dorește a fi un punct de belvedere, aflându-se în 

modernizare. Se află situată la o altitudine (740 m) de unde se poate arunca o 

privire deasupra orașului Uricani și spre zona rurală Valea de Brazi. În prezent 

se află în faza de reamenajare. 

La ora actuală a fost aprobată finanțarea pentru modernizarea acestui punct de 

belvedere. Astfel el va mai fi dotat cu bănci de odihnă și panouri cu informații 

turistice din orașul Uricani (panou cu informații despre Ruta cultural turistică 

”Drumul haiducului Neag”, harta orașului Uricani cu traseele turistice, harta 

traseelor cicloturistice din orașul Uricani. 

Fotografii: 
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Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani  

 

3. Denumire obiectiv: 

Urme de locuire romană - așezare de epocă romană, înregistrată în Registrul 

Arheologic Național cu Cod RAN 87148.01 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Oraș Uricani 

45˚19’46” N 

23˚06’30” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

Non-stop 

Taxă de vizitare: 

Nu 

Legendă: 

Urme de locuire romană de forma unui castru etajat (pe două niveluri) și terasă 

amenajate pentru locuire și anexe amplasate deasupra drumului de acces spre 

satul Valea de Brazi. Se mai pot vedea două chipuri sculptate în stâncă și un 

loc de rugăciune (posibil altar) în partea superioară a castrului. În apropiere 

există și urme ale unor vechi gropi de exploatare a aurului aluvionar pe malul 

Jiului de Vest. 
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Fotografii: 

 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
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4. Denumire obiectiv: 

Sfinxul din Bulzul Buhanilor 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Sat Valea de Brazi 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Legendă: 

Unul din sfincși din Orașul Uricani, rezultat al modelării de către apele râului 

Jiul de Vest a piemontului de sub munții Tulișa. De menționat că în orașul 

Uricani există peste 50 de sfincși, babe, ciuperci și urieși (formațiuni 

geomorfologice). 

Fotografii: 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
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5. Denumire obiectiv: 

Satul Valea de Brazi 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Sat Valea de Brazi 

45˚19’45” N 

23˚06’05” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

Non-stop  

Legendă: 

Sat tradițional momârlănesc, un loc unde mai pot fi văzute celebrele case de 

lemn cu ocol îngrădit.  

Fotografii: 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
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6. Denumire obiectiv: 

Biserica Sf. Gheorghe 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Sat Valea de Brazi 

45˚19’22” N 

23˚05’43” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

La slujbele de Duminică 

Taxă de vizitare: 

Nu 

 

Legendă: 

Biserica cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe din Valea de Brazi, Uricani a 

fost construită în anul 1937 sfinţindu-se în data de 29 mai 1941 de către PS 

Ioan Balan episcopul Lugojului. 

Între anii 1972-1973, prin contribuţia credincioşilor în frunte cu Pr. paroh 

iconom Bociat Lucian, s-a executat pictura bisericii în tehnica „frescă stil 

bizantin tradiţional românesc” 

 

Fotografii: 
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Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

7. Denumire obiectiv: 

Sfinxul din Firizoni 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Sat Valea de Brazi 

45˚19’10” N 

23˚04’53” E 

Posibilități acces: 
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DN 66A 

Program: 

Non-stop  

Taxă de vizitare: 

Nu 

 

Legendă: 

Alt sfinx al Orașului Uricani, rezultat al modelării de către apele râului Jiul de 

Vest a piemontului de sub munții Tulișa. Se află situat deasupra de DN 66A, 

mai puțin vizibil vara datorită vegetației. 

 

Fotografii: 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
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8. Denumire obiectiv: 

Cascada Firizoni și Cascada Oproni 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Sat Valea de Brazi – sat Câmpu lui Neag 

Cascada Firizoni 

45˚19’58” N 

23˚07’41” E 

Cascada Oproni 

45˚19’07” N 

23˚07’45” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

Non-stop  

Taxă de vizitare: 

Nu 

 

Legendă:  

Se află localizată în apropierea DN 66A în localitatea Valea de brazi, la o 

distanță de 4,5 km de orașul Uricani. 

Vizitarea cascadei Firizoni se face prin intrarea și traversare Cheilor Firizoni, 

chei dezvoltate și formate în sedimentul piemontului nordic al Depresiunii 
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Petroșani de cursul de apă al pârâului Firizoni (potecă tematică). 

Cheile au o înălțime mică, aproximativ 30 m, o lungime de aproximativ 100 m 

și se închid cu Cascada Firizoni, o cădere de apă de 12 m înălțime. 

În zonă mai pot fi văzute două forme geomorfologice: un sfinx (Sfinxul din 

Firizoni) și o babă. În imediata apropiere se mai află și cascada Oproni, o mică 

cădere de apă de 6 m.     

                                                                  

Fotografii: 

  

Cascada Firizoni și Cascada Oproni 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

9. Denumire obiectiv: 

Popasul de la Barajul Valea de Pești 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Sat Câmpu lui Neag 

45˚18’17” N 
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23˚03’44” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

Non-stop  

Taxă de vizitare: 

Nu 

 

Legendă: 

Se află localizat sub Lacul de acumulare Valea de Pești, este un loc de popas 

unde se află amenajat un izvor cu apă potabilă. 

 

Fotografii: 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
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10. Denumire obiectiv: 

Troițele de la Brazi – Câmpu lui Neag 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Sat Câmpu lui Neag  

45˚18’16” N 

23˚03’03” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

Non-stop  

Taxă de vizitare: 

Nu 

Legendă: 

Se află situate pe DN 66A la intrarea în satul Câmpu lui Neag, în zona 

cunoscută cu numele La Brazi – Dosul Pribeagului. Tot în acest loc se află 

crucea haiducului Neag, un bloc de piatră ce are încastrat un filon de cuarț în 

formă de cruce, un grup sttuar ce îi reprezintă pe Decebal și Traian, dar și o 

troiță de piatră ridicată de locuitorii din Câmpu lui Neag în amintirea 

localnicilor ce și-au pierdut viața în primul război mondial. 

 

Fotografii: 
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Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

11. Denumire obiectiv: 

Satul Câmpu lui Neag 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Sat Câmpu lui Neag 

45˚18’16” N 

23˚02’04” E 

Posibilități acces: 
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DN 66A 

Program: 

Non-stop  

Taxă de vizitare: 

Nu 

 

Legendă: 

Sat tradițional momârlănesc, fondat în secolul XIV de către haiducul Neag și 

ceata lui de haiduci, un loc unde mai pot fi văzute celebrele case de lemn cu 

ocol îngrădit, case reprezentative ale culturii momârlănești, ce mai pot fi văzute 

și la Muzeele Satului Românesc din București și Sibiu.  

Fotografii: 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
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12. Denumire obiectiv: 

Lacul și Mânăstirea de la Câmpu lui Neag  

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Sat Câmpu lui Neag 

45˚18’21” N 

23˚02’37” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

Non-stop  

Taxă de vizitare: 

Nu 

 

Legendă: 

Se află situate lângă DN 66A în satul Câmpu lui Neag. Lacul de la Câmpul lui 

Neag s-a format pe locul unei vechi cariere de exploatare a cărbunelui, iar în 

apropiere s-a construit Mânăstirea de rit vechi de la Câmpu lui Neag.  

 

Fotografii: 
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Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

13. Denumire obiectiv: 

Zona turistică Poiana Mare – Alunii Negrii 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Sat Câmpu lui Neag 

45˚17’44” N 
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23˚00’17” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

Non-stop  

Taxă de vizitare: 

Nu 

 

Legendă: 

Zona turistică Poiana Mare – Aluni Negri este locația unde se află Parcul de 

aventură Pârâul Negrului, Cheile Negrului, peștera lui Stanci (amenajată), 

peștera Alunii Negrii, pensiunea Retezat, iar Punctul Salvamont Valea Jiului 

este locul unde turiștii se pot informa și despre potențialul turistic al zonei. În 

acestă zonă va fi construită o zona de campare pentru corturi și rulote, cu 

bungalouri și terenuri de sport. 

 

Fotografii: 

 

Autor:  

Pensiunea Retezat 
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14. Denumire obiectiv: 

Zona turistică Gura Butei 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Sat Câmpu lui Neag – Rostoveanu 

45˚17’48” N 

22˚59’11” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

Non-stop  

Taxă de vizitare: 

Nu 

 

Legendă: 

Zona unde s-au dezvolta și construit mai multe locații de cazare. În apropiere 

se află Complexul turistic Cheile Buții și vestitele Chei ale Buții, Cascadele din 

Valea Mării și Cascadele din Valea Lazăru. 

 

Fotografii: 
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Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

15. Denumire obiectiv: 

Cheile Scocului 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Sat Câmpu lui Neag  

45˚16’21” N 

22˚57’21” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

Non-stop  
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Taxă de vizitare: 

Nu 

 

Legendă: 

Superbe chei dezvoltate de-a lungul Jiului de Vest. Pe pereții de calcar se poate 

vedea eroziunea apei, aceasta lăsând mai multe chipuri săpate în stâncă, 

denumite local ”Urieși” 

 

Fotografii: 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

16. Denumire obiectiv: 

Câmpul Mielului 

Amplasament din punct de vedere geografic: 
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Sat Câmpu lui Neag – Zona Câmpul Mielului 

45˚16’45” N 

22˚55’34” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

Non-stop  

Taxă de vizitare: 

Nu 

 

Legendă: 

Câmpul Mielului este o microdepresiune situată pe cursul superior al Jiului de 

Vest, locul unui vechi zăton de acumulare a apelor pentru transportul lemnului 

(plutărit). Din acest loc turiștii pot vizita Poteca turistică tematică ”Podul 

natural din Cheile Urzicarului” 

 

Fotografii: 
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Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

17. Denumire obiectiv: 

Câmpușel 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Sat Câmpu lui Neag – Zona Câmpușel 

45˚15’44” N 

22˚52’14” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

Non-stop  

Taxă de vizitare: 
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Nu 

 

Legendă: 

O zonă superbă situată la baza munților Retezatul Mic și Creasta Oslea și un 

loc de campare inedit, în sufletul naturii. 

O zonă cu aproape 50 de trasee de escaladă situate pe falezele de lângă DN 

66A și cu puncte de plecare pe traseele montane spre Vf. Iorgovanu, Creasta 

Oslea, Valea Soarbele. 

În apropiere se află Casa regală de vânătoare Câmpușel, Campingul din Valea 

Iarului și Circuitul turistic tematic ”Paradisul verde din Cheile Iarului”. 

La Câmpușel se organizează mai multe concursuri montane: Oslea RedBull 

Hiride, Oslea Night Ridge, Iorgovanu Vertical sau Ștafeta Carpaților. 

Fotografii: 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
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18. Denumire obiectiv: 

Obiceiuri și tradiții în orașul Uricani și satele Valea de Brazi și Câmpu lui 
Neag 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Orașul Uricani 

45˚19’58” N 

23˚07’41” E 

Sat Valea de Brazi 

45˚19’45” N 

23˚06’05” E 

Sat Câmpu lui Neag 

45˚18’16” N 

23˚02’04” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

Non-stop  

Taxă de vizitare: 

Nu 

Legendă: 

Orașul Uricani și satele Valea de Brazi și Câmpu lui Neag abundă de obiceiuri 

și tradiții, atât în perioada sărbătorilor de iarnă cât și a sărbătorilor pascale. 

Amintim: Craii, Colindele, Viflaimul, Capra, Plugușorul, Pițărăii, Turca și 
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mersul cu udatul. 

 

De asemenea sunt vestite sărbătorile câmpenești - nedeile, prea puțin 

cunoscutela nivel național (Nedeia de la Câmpu lui Neag, Nedeia de pe 

muntele Tulișa). 

 

Eveniment aparte, dar sărbătorit în orașul Uricani de către localnicii din mediul 

rural este ”Urcatul oilor la munte și măsuratul laptelui”. 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

4. Lungimea 

totală a rutei: 

 

27 km; 
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54 km tur – retur; 

5. Clasificare  

(după 

criteriul 

formei) 

Traseu liniar 

6. Durata: 5 – 7 h 

7. Rang traseu Local 

8. Beneficiari 

(grupuri - 

țintă) 

Traseul cicloturistic se adresează deopotrivă iubitorilor sportului cu pedale 

(cicloturism) indifferent de vârstă sau sex (respectând legile circulației rutiere), 

turiștilor din țară și din străinătate, care îşi doresc să descopere îndeaproape 

zona turistică a Depresiunii Petroșani – Valea Jiului, arta tradiţională şi 

obiceiurile momârlănești specifice Depresiunii Petroșani, turiștilor care își 

doresc să cunoască Ținutul Momârlanilor, dar şi etnologilor, muzeografilor, 

specialiştilor în domeniul geografiei, geologiei, etnografiei, culegătorilor de 

folclor și celor care doresc să cunoscă istoria locurilor şi preţioasa moştenire 

culturală a orașului Uricani. 

9. Descrierea 

traseului 

Cu plecare din orașul Uricani, pe ruta DN 66A până în locația Câmpușel, 

traseul cicloturistic ”Drumul lui Neag” este traseul cicloturistic ce strabate 

orașul Uricani de la Est la Vest. Se desfășoară pe DN 66A 

Traseul are ca punct de start orașul Uricani, va continua spre localitățile Valea 

de Brazi, Câmpu lui Neag, Buta Sat, zona turistică Câmpul Mielului ajungând 

în punctul final Câmpușel prin parcurgerea a 27 km. Reîntoarcerea se 

realizează tot pe șoseaua DN 66A, ruta ajungând la o lungime de 54 km.. 

Lungimea traseului ”Drumul lui Neag” are o diferență de altitudine de 474 m și 

o un grad de dificultate ușor. 

Traseul cicloturistic ”Drumul haiducului Neag” se poate realiza în 5 – 7 ore 

și are mai multe puncte de popas: 

- Popas Bilugu – 5,6 km de la plecarea din orașul Uricani (bancă, 
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izvor amenajat); 

- Popas Valea de pești – 7,1 km (filigorie, bănci, izvor amenajat); 

- Popas Brădet – 8,4 km (bănci, izvor amenajat); 

- Popas Câmpu lui Neag – 9,6 Km (filigorie, terasă, alimentație 

publică); 

- Popas Alunii Negri – 12,8 km (izvor, alimentație publică - 

pensiunea Retezat, punct informare turistică, punct Salvamont); 

- Popas Cheile Scocului & Gârbovu – 22 km (izvor); 

- Popas Câmpușel – 27 km (filigorie, bănci, izvor amenajat, 

alimentație publică, camping); 

În speranța finalizării drumului de acces (DN 66A) spre localitatea Băile 

Herculane va transforma acest traseu cicloturistic și se va derula pe o distanță 

de 117 km (Uricani – Băile Herculane), traversând 3 județe: Hunedoara, Gorj și 

Caraș, momentan putându-se parcurge doar cu mașini 4x4, la pas sau cu 

bicicleta. 

Obiectivele turistice aflate pe traseul cicloturistic ”Drumul lui Neag” sunt: 

- Urme de locuire romană (castru roman); 

- Chei, sfincși și babe; 

- Biserica Sf. Gheorghe din Valea de Brazi – 2,5 km; 

- Cascada Firizoni și Cascada Oproni – 4,5 km; 

- Barajul Valea de pești – 7,1 km; 

- Popasul Brădet este locul unde se află două troițe, monolitul cu 

Crucea haiducului Neag, o cruce de piatră în amintirea localnicilor 

ce au murit în primul război mondial, o statuie cu busturile lui 

Decebal și Traian – 8,4 km; 

- Biserica de rit vechi de la Lacul de la Câmpu lui Neag – 9 km; 

- Biserica Sf. Arhangheli Mihai și Gavrilă de la Câmpu lui Neag – 

11 km; 

- Zona turistică Aluni Negri este locația unde se află Parcul de 

aventură Pârâul Negrului, Cheile Negrului, peștera lui Stanci 

(amenajată), peștera Alunii Negrii, pensiunea Retezat, Punctul 

Salvamont Valea Jiului loc unde turiștii se pot informa și despre 
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potențialul zonei – 12,8 km 

- Zona turistică Gura Butei – Cheile Buții, Canionul Valea Mării, 

Cascada Mării, Cascada Lazăru, Complexul turistic Cheile Buții – 

14 km; 

- Parcul Național Retezat – o porțiune din rută trece pe limita sudică 

a parcului, aprox. 5 km; 

- Cheile Scocului – 22 km; 

- Cheile Scorotei – 24 km;  

- Peștera cu corali – 24 km; 

- Peștera nr. 4 – 24 km; 

- Peștera Dâlma cu brazi – 24 km; 

- Peștera nr. 5 – 24 km; 

- Peștera Zeicului aflată pe Cheile Scorotei; 

- Câmpușel – 27 km; 

- Campingul de la Valea Iarului, Câmpușel – 27 km. 

 

Traseul cicloturistic ”Drumul lui Neag” trece pe o porțiune de 5 km prin 

Parcul Național Retezat – mai precis pe delimitarea sudică a acestuia 

(Retezatul Mic), și este practicabil tot timpul anului, iar pentru că se derulează 

pe un drum național foarte slab circulat auto (zona Gura Butei – Câmpușel 

având o medie de 25 mașini pe zi) poate fi parcurs de orice turist sau 

cicloturist, comform legislației în vigoare.  

Fiind un traseu ce se derulează dealungul unui drum național, pe o distanță de 

27 km a fost marcat cu semnele de marcaj cicloturistic cu pictograma 

”cicloturism” în varianta rutieră, ca semne comune, și simbolul ”C” ca semn de 
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individualizare, pentru care au și fost instalate două panouri, unul la plecare 

(CNIPT Uricani) și unul în Câmpușel. Elementele suplimentare ce figurează pe 

panoul informativ sunt: distanța, diferența de nivel, denumirea traseului, siglă 

finanțator (Primăria Uricani), o hartă a  zonei cu itinerariul, imagini, alte 

elemente. 

 

Traseul cicloturistic ”Drumul lui Neag” se derulează pe o porțiune cu o 

lungime de 27 de km în paralel cu ruta cultural – turistică ”Drumul haiducului 

Neag” și anume pe distanța Uricani – Câmpușel. 

10. Locuri de 

odihnă / 

Popas  

Valea Bilugu – sursă de apă potabilă; 

Valea de Pești – sursă de apă potabilă; 

Popas Brădet – sursă de apă; 

Alunii Negrii – sursă de apă; 

Cheile Scocului – zona Gârbovu; 

Cheile Scorotei. 

 

11. Localități de Satul Valea de Brazi, Satul Câmpu lui Neag 
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tranzit 

12. Unități de 

cazare și de 

alimentația 

publică aflate 

pe traseu 

Complex Cheile Buții 

Pensiunea Retezat 

Pensiunea Rostoveanu 

Campingul din Valea Iarului 

13. Posibilități de 

agrement 

Lacul de la Câmpu lui Neag 

Parcul de aventură ”Cheiel Negrului” 

14. Centre de 

informare 

turistică 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

15. Asistență Salvamont Uricani 

Salvamont Valea Jiului 

16.  Semnal 

telefonie 

Acoperire 70% 

17. Nivel 

dificultate 

Mediu  

17. Harta traseu 
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18. Anul 

realizării 

2019 

19. Informare http://visituricani.eu/ciclo.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://visituricani.eu/ciclo.html
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2. Circuitul cicloturistic al orașului Uricani. 
 

Traseul cicloturistic al orașului Uricani se dorește a fi un traseu ușor cu o lungime de 6 

– 7km ce va face un ocol al orașului Uricani. 

 Punctul de plecare va fi Pod Bucura 2 – CNIPT Uricani și va continua spre Pod 

Bucura 1 (loc de unde se poate admira forma geomorfologică aflată în mijlocul râului Jiul de 

Vest, cunoscută cu numele de Claia lui Preda) după care va traversa orașul vechi, traseul 

trecând pe lângă mai multe statui: Cele trei vârfuri, Parcul de la Biserică, Statuile cu țăranii 

dansatori și statuile cu minerii, Parcul Brancuși – loc unde se află copii ale Porții sărutului și 

Masa Tăcerii. Traseul va cuntinua pe DN 66A până la punctul de belvedere Masa tăcerii 

veche și va continua 2 km până în satul Valea de Brazi. Aici traseul cicloturistic va vira 

stânga pe podul ce duce spre Pietroasa și Dinoni, va urma strada Dinoni după care va continua 

pe drumul (caldarâm) existent pe locul vechii linii de cale ferată până pe strada Catedralei, de 

unde va contiuna prin cartierul Bucura, pe Aleea Brazilor până la punctul de plecare CNIPT 

Uricani. 

 

Acest traseu cicloturistic este de dificultate: foarte ușor și care are o lungime de 6 – 7 

km. 

Atenționare: pe distanța de 1,5 km traseu urmează DN 66A drum național circulat și 

unde accesul copiilor și a tinerilor neînsoțiți este interzis. 
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Fișa tehnică  

CIRCUITUL CICLOTURISTIC AL ORAȘULUI URICANI 

 

1. Denumirea 

traseului 

Circuitul cicloturistic al orașului Uricani 

2. Tematica 

traseului 

- Cicloturism 

- Cultură; 

- Etnografie; 

- Istorie; 

- Obiceiuri și tradiții; 

3. Descrierea 

obiectivelor 

turistice 

incluse în 

traseu 

1. Denumire obiectiv: 

 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani  

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Orașul Uricani 

45˚19’58” N 

23˚07’41” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Bulevardul Muncii 

Program: 

10 - 17 

Taxă de vizitare: 

Nu 

 



  Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani  

Legendă: 

Punct de informare turistică destinat turiștilor și vizitatorilor orașului 

Uricani, dar și a celor ce parcurg crestele munților Retezat, Vâlcan, 

Tulișa și Retezatul Mic. 

 

Fotografii: 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

2. Denumire obiectiv: 

Punctul de belvedere Masa Tăcerii 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Orașul Uricani 

45˚19’45” N 
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23˚06’41” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

Non-stop 

Taxă de vizitare: 

Nu 

 

Legendă: 

A fost construită în anul 1973 de către Primăria orașului Uricani ca loc 

de promenadă, în prezent se dorește a fi un punct de belvedere, aflându-

se în modernizare. Se află situată la o altitudine (740 m) de unde se 

poate arunca o privire deasupra orașului Uricani și spre zona rurală 

Valea de Brazi. În prezent se află în faza de reamenajare. 

La ora actuală a fost aprobată finanțarea pentru modernizarea acestui 

punct de belvedere. Astfel el va mai fi dotat cu bănci de odihnă și 

panouri cu informații turistice din orașul Uricani (panou cu informații 

despre Ruta cultural turistică ”Drumul haiducului Neag”, harta orașului 

Uricani cu traseele turistice, harta traseelor cicloturistice din orașul 

Uricani. 

 

Fotografii: 
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Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani  

 

3. Denumire obiectiv: 

Urme de locuire romană - așezare de epocă romană, înregistrată în 

Registrul Arheologic Național cu Cod RAN 87148.01 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Oraș Uricani 

45˚19’46” N 

23˚06’30” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

Non-stop 
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Taxă de vizitare: 

Nu 

 

Legendă: 

Urme de locuire romană de forma unui castru etajat (pe două niveluri) și 

terasă amenajate pentru locuire și anexe amplasate deasupra drumului de 

acces spre satul Valea de Brazi. Se mai pot vedea două chipuri sculptate 

în stâncă și un loc de rugăciune (posibil altar) în partea superioară a 

castrului. În apropiere există și urme ale unor vechi gropi de exploatare a 

aurului aluvionar pe malul Jiului de Vest. 

 

Fotografii: 
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Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

4. Denumire obiectiv: 

Satul Valea de Brazi 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Sat Valea de Brazi 

45˚19’45” N 

23˚06’05” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

Non-stop  
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Legendă: 

Sat tradițional momârlănesc, un loc unde mai pot fi văzute celebrele case 

de lemn cu ocol îngrădit.  

 

Fotografii: 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

5. Denumire obiectiv: 

Valea Arsa 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Zona Dinoni 

Posibilități acces: 

Drumul realizat pe vechea cale ferată 

Program: 
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Non-stop 

Taxă de vizitare: 

Nu 

Legendă: 

Zonă specific momârlănească, unde se păstrează și pot fi văzute mai 

multe casa de lemn, cu întăritură și ocol, specifice zonei momârlanilor 

Fotografii: 

 

Autor:  

 

6. Denumire obiectiv: 

Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Oraș Uricani 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

Non-stop  

Taxă de vizitare: 

Nu 

Legendă: 

Între anii 2006 şi 2010, a fost construită biserica ”Adormirea Maicii 

Domnului”, un edificiu de plan triconic, cu absidele pentagonale, 
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supraînălţat printr-o turlă octogonală centrală zveltă, pe bază patrulateră. 

În dreptul unicei intrări apusene s-a adosat (alipit) un pridvor deschis de 

zid, susţinut de opt coloane. 

Ridicată după planurile unor cunoscuţi arhitecţi biserica face trimitere la 

străvechile ctitorii moldoveneşti din timpul voievodului Ştefan cel Mare 

şi Sfânt. 

Fotografii: 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

4. Lungimea 

totală: 

 

7 km 

5. Clasificare 

(după 

criteriul 

formei) 

Traseu în circuit 

6. Durata: 1 h 

7. Rang traseu Local  



  Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani  

8. Beneficiari 

(grupuri - 

țintă) 

Traseul cicloturistic se adresează deopotrivă turiștilor din țară și din 

străinătate, care îşi doresc să descopere îndeaproape zona turistică a 

orașului Uricani, cât și celor ce își doresc plimbări scurte în jurul 

orașului Uricani. 

9. Descrierea 

traseului 
Traseul are ca punct de plecare C.N.I.P.T.Uricani, traversează spre Vest 

cele două cartiere: Cartier Bucura și Orașul Vechi, ajunge în punctul de 

belvedere ”Masa Tăcerii” după care urmează pe o porțiune de 2 km DN 

66A. Ajuns în satul Valea de Brazi, traversează podul de peste râul Jiul 

de Vest, virează la stânga pe drumul asfaltat de duce spre zona Dinoni – 

Arsa, continuând paralel cu râul Jiul de Vest până ajunge în zona 

vechiului Agrement, loc de unde poate fi văzut orașul de la înălțime. 

Traseul continuă pe acelaș drum de macadam până la biserica ortodoxă 

”Adormirea Maicii Domnului”, după care reintră în orașul Uricani 

traversându-l pe partea sudică. Traseul cicloturistic se finalizează în 

punctul de plecare, și anume C.N.I.P.T.Uricani. 

 

10. Locuri de 

odihnă / 

Popas 

Punct belvedere „Masa tăcerii” 

Cătun Dinoni 
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11. Localități de 

tranzit 

Valea de Brazi 

12. Unități de 

cazare și de 

alimentația 

publică 

Nu este cazul 

 

13. Posibilități de 

agrement 

Nu  

14. Centre de 

informare 

turistică 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

15. Asistență Salvamont Uricani 

16. Semnal 

telefonie 

Acoperire 100% 

17. Nivel de 

dificultate 

Lejer  

18. Hartă  

 

19. Anul 

realizării 

2020 

20. Informare  http://visituricani.eu/ciclo.html 

 

http://visituricani.eu/ciclo.html
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3. Traseul cicloturistic Cabana Buta MTB 

 

Traseul spre Cabana Buta se desprinde din DN66A, în partea dreaptă a șoselei, înainte 

de podul peste pârâu ce dă numele Văii Lazăru, vale străbătută de un drum forestier ce 

continuă până la cabana Buta. Accesul se realizeză pe Strada Lazăru, unica cale auto de acces 

spre Munții Retezat, din partea sudică a acestora. Acest drum forestier face parte din 

cunoscuta rută turistică ”Calea lupilor” – traseu ce traversează munții Retezat de la Sud la 

Nord. 

Drumul este accesibil cu mașină mică în primul segment (până la traversarea pârâului 

Buta), iar de la prima curbă bine conturată la stânga începe urcușul spre altitudini mai înalte. 

Pe partea stângă a drumului, se deschide o zonă de fânețe care poate fi recunoscută după 

stâlpul de marcaj turistic ce unește traseul Cheile Buții - Cabana Buta (banda albastră) și 

drumului forestier spre Buta, marcat cu cruce roșie.   Deși plecarea se face de la o altitudine 

de cca 900 m, în aproximativ 4,5 ore se poate ajunge la cabana Buta la altitudinea de 1580 m. 

În apropierea cabanei, marcajul turistic se desprinde de drum și direcționează drumeții spre 

stânga, pe o scurtătură, dar accesul la Cabana Buta se poate face și păstrând calea destinată 

mașinilor. De-a lungul său, drumul este străjuit de o parte şi de alta de fagi falnici, iar odată cu 

creșterea altitudinii aceştia lasă locul coniferelor. Până la cabană turiștii sunt vegheaţi 

de înălţimile masivului Piule-Pleşa, iar din loc în loc li se arată cheile săpate în stâncă de 

pârâul Buta. 

Întoarcerea se face tot pe drumul forestier, până în punctul cu pășuni ”La Fânețe” de 

unde traseul își schimbă direcția spre dreapta, urmând marcajul ce duce turistul spre 

Complexul Turistic Cheile Buțiiii (banda albastră). 
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Fișa tehnică  

CABANA BUTA MTB 

 

1. Denumirea 

traseului 

Cabana Buta MTB 

2. Tematica 

traseului 

 Cicloturism 

 MTB 

3. Descrierea 

obiectivelor 

turistice 

incluse în 

traseu 

 

1. Denumire obiectiv: 

DN 66A – punct de plecare în traseu 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Orașul Uricani – Satul Câmpu lui Neag 

45˚17’42” N 

22˚07’41” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

 

Legendă: 

Accesul se realizeză pe Strada Lazăru, unica cale auto de acces spre 

Munții Retezat, din partea sudică a acestora. Acest drum forestier face 

parte din cunoscuta rută turistică ”Calea lupilor” – traseu ce traversează 

munții Retezat de la Sud la Nord, cu plecare din DN 66A, ajunge în 

Poiana Pelegii, Lac Bucura, Șaua Bucurei după care ajunge la cabana 

Pietrele, fiind marcat cu semnele cruce roșie (Câmpu lui Neag – Lac 

Bucura) și bandă albastră (Câmpu lui Neag – Cabana Pietrele). 



  Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani  

 

Fotografii: 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

2. Denumire obiectiv: 

Intersecția cu Cascadele din Valea Mării și Valea Lăzăru 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Cîmpu lui Neag – Valea Lazăru 

45˚18’31” N 

22˚59’03” E 

Posibilități acces: 
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Valea Lazăru 

 

Legendă: 

Cascadele din Valea Măriii și Valea Lazăru sunt cele mai accesibile și 

cele mai frumoase cascade situate în sudul munților Retezat. Pentru a fi 

vizitate a fost creată și amenajată ”Poteca turistică tematică Cascadele 

din Valea Măriii și Valea Lazărului”. Timp de vizitare: 1 – 2 ore. Grad 

de dificultate: mediu.  

Canionul în care se află Cascadele din Valea Mării este singurul loc din 

Munții Retezat unde se află amenajat un traseu unde, cu echipament 

adecvat și sub coordonarea ghizilor, se poate practica canioningul. 

Fotografii: 
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Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

3. Denumire obiectiv: 

Dealul Buta 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Orașul Uricani 

45˚18’21” N 

22˚58’59” E 

Posibilități acces: 

Drum forestier 
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Legendă: 

Dealul Buta este locul care desparte cunoscutele văi ale Mării și Buta. 

În acest punct traseul cicloturistic urmează doar drumul forestier din 

Valea Buta. 

Fotografii: 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani  

 

4. Denumire obiectiv: 

La beci  

Amplasament din punct de vedere geografic: 
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Valea Buta 

45˚19’21” N 

22˚54’42” E 

Posibilități acces: 

Valea Buta – capăt de drum forestier 

 

Legendă: 

În acest loc se termină drumul forestier Valea Buta. Practice drumul 

continuă până la cabana Buta, dar este practicabil doar turismului 

pedestru și cicloturismului, adând câteva portiuni mai greu accesibile 

pentru autoturisme. 

 

5. Denumire obiectiv: 

Cabana Buta 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Căldarea glaciară Buta 

45˚19’16” N 

22˚54’25” E 

Posibilități acces: 

Traseu turistic: 

- Cruce roșie 

- Bandă albastră 

 

Legendă: 
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Cabana Buta este una din cele mai vechi cabane din Munții Retezat și 

singura aflată pe rama sudică a acestor munți. 

 

Fotografii: 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

6. Denumire obiectiv: 

La fânațe 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Valea Buta 

45˚18’21” N 

22˚58’59” E 

Posibilități acces: 
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Drum forestier 

 

Legendă: 

Din acest loc traseul cicloturistic virează la dreapta și urmează marcajul 

cruce roșie pe o potecă ce traversează pajiștile ajungând deasupra de 

Cheile Buții. Continuă cu o coborâre accentuată ajungând la Complexul 

Turistic Cheile Buții. Din această locație mai urmează 700 m de drum 

asfaltat până la DN 66A. 

 

Fotografii: 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

7. Denumire obiectiv: 

Complexul turistic Cheile Buții 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Valea Buta 
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45˚18’05” N 

22˚58’37” E 

Posibilități acces: 

Drum forestier 

 

Legendă: 

Complexul Turistic Cheile Buții este un stabiliment de suflet așezat la 

Poarta Sudică de intrare în Parcul Național Retezat, rezervație naturală a 

biosferei, una dintre cele mai frumoase arii protejate ale Europei. Este 

situat la o altitudine de aproximativ 900 m, în apropierea Cheilor Butii. 

Complexul are o capacitate maxima de 110 locuri în cele 3 clădiri 

dispuse triunghiular - Cabana Cuibul cu Dor, Cabana Poiana Soarelui și 

Vila Prietenilor. Restaurantul Cheile Bușii poate gazdui 250 de oaspeți 

și dispune de un meniu extrem de bogat și variat care poate satisface 

mofturile culinare ale celor mai prențioși musafiri. Din această locație 

mai urmează 700 m de drum asfaltat până la DN 66A. 

Fotografii: 
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Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

4. Lungimea 

totală: 

 

23 km 

5. Clasificare 

(după 

criteriul 

formei) 

Traseu liniar 

6. Durata: 3 – 5 h 

7. Rang traseu Local  

8. Beneficiari 

(grupuri - 

țintă) 

Traseul cicloturistic se adresează deopotrivă turiștilor din țară și din 

străinătate, care îşi doresc să descopere îndeaproape zona turistică a 

sudului munților Retezat. 
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9. Descrierea 

traseului 

Traseul de acces la Cabana Buta se desprinde din DN66A, în partea 

dreaptă a șoselei, înainte de podul peste pârâu ce dă numele Văii Lazăru, 

vale străbătută de un drum forestier ce continuă până la cabana Buta. 

Drumul este accesibil cu mașină mică în primul segment (până la 

traversarea pârâului Buta), iar de la prima curbă bine conturată la stânga 

începe urcușul spre altitudini mai înalte. Pe partea stângă a drumului, se 

deschide o zonă de fânețe care poate fi recunoscută după stâlpul de 

marcaj turistic ce unește traseul Cheile Buții - Cabana Buta (banda 

albastră) și drumului forestier spre Buta, marcat cu cruce roșie.    

Deși plecarea se face de la o altitudine de cca 900 m, în aproximativ 

4,5 ore se poate ajunge la cabana Buta la altitudinea de 1580 m. În 

apropierea cabanei, marcajul turistic se desprinde de drum și 

direcționează drumeții spre stânga, pe o scurtătură, dar accesul la 

Cabana Buta se poate face și păstrând calea destinată mașinilor. 

De-a lungul său, drumul este străjuit de o parte şi de alta de fagi falnici, 

iar odată cu creșterea altitudinii aceştia lasă locul coniferelor. Până la 

cabană turiștii sunt vegheaţi de înălţimile masivului Piule-Pleşa, iar din 

loc în loc li se arată cheile săpate în stâncă de pârâul Buta. 

Întoarcerea se face tot pe drumul forestier, până în punctul cu pășuni 

alpine (numit ”La Fânețe”) de unde traseul își schimbă direcția spre 

dreapta, urmând marcajul ce duce turistul spre Complexul Turistic 

Cheile Buțiiii (banda albastră). 

Sursa: https://www.jiuvalley-adventures.ro/ro/tour/mountainbike/   

10. Locuri de 

odihnă / 

Popas 

Dealul Buții 

Parcarea ”La beci” 

Complex turistic Cheile Buții 

9. Localități de 

tranzit 

Nu 

10. Unități de Cabana Buta 

https://www.jiuvalley-adventures.ro/ro/tour/mountainbike/
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cazare și de 

alimentația 

publică 

Complex turistic Cheile Buții 

 

11. Posibilități de 

agrement 

Pescuit – Pârâul Lazăru și Pârâul Buta 

12. Centre de 

informare 

turistică 

Nu 

 

13. Asistență Salvamont Uricani 

Salvamont Valea Jiului 

14. Semnal 

telefonie 

Acoperire 50% 

15. Nivel de 

dificultate 

Mediu 

16. Hartă  

17 Anul 

realizării 

2019 

18. Informare  http://visituricani.eu/ciclo.html  

https://www.jiuvalley-adventures.ro/ro/tour/mountainbike/   

 

 

http://visituricani.eu/ciclo.html
https://www.jiuvalley-adventures.ro/ro/tour/mountainbike/
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4. Traseul MTB Uricani – Straja – Lupeni 

 

Este un traseu în circuit cu o lungime de 39 de km, cu plecare de la Centrul Național 

de Informare și Promovare Turistică Uricani , pe valea Valomir (drum forestier), iar după 7 – 

8 km ajunge sub creasta Munților Vâlcan, unde urmează traseul turistic ce traversează munții 

Vâlcan de la Est la Vest. 

În continuare se îndreaptă spre Nord pe sub Vf Coarnele, continuă spre șaua Iradia, 

Piscul Verde, după care se îndreaptă spre stațiunea Straja pe un drum forestie de legătură. Din 

Stațiunea Straja ciclotraseul continuă pe drumul asfaltat de legătură cu orașul Lupeni, iar 

pentru cei ce doresc să închidă circuitul, mai urmează 8 km pe DN 66A.  

Traseul cicloturistic se finalizează în punctul de plecare, și anume C.N.I.P.T.Uricani. 
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Fișa tehnică  

URICANI – STAȚIUNEA STRAJA - LUPENI 

MTB 

1. Denumirea 

traseului 

Circuitul Uricani – Stațiunea Straja – Lupeni 

MTB 

2. Tematica 

traseului 

- Cicloturism 

- MTB 

3. Descrierea 

obiectivelor 

turistice 

incluse în 

traseu 

1. Denumire obiectiv: 

 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani  

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Orașul Uricani 

45˚19’58” N 

23˚07’41” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Bulevardul Muncii 

Program: 

10 - 17 

Taxă de vizitare: 

Nu 

 

Legendă: 
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Punct de informare turistică destinat turiștilor și vizitatorilor orașului 

Uricani, dar și a celor ce parcurg crestele munților Retezat, Vâlcan, 

Tulișa și Retezatul Mic. 

 

Fotografii: 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

2. Denumire obiectiv: 

Valea Valomir 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Orașul Uricani – Valea Valomir 

Posibilități acces: 

Din DN 66A; 
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Drum forestier 

Legendă: 

Una din cele mai frumoase văi din orașul Uricani. Cu o lungime de 7,7 

km, dealungul văi Valomirului, pot fi văzute: primul rând de chei ale 

Valomirului (dezvoltate în calcare), al doile rând de chei (dezvoltate în 

granite), două cascade de înălțimi mici (6 – 7 m), căteva peșteri de mici 

dimensiuni (Peștera din drum L=32 m, Peștera cu găleți L=24 m) și un 

sfinx. 

Valea Valomirului este recomandată plimbărilor în natură și 

silvoterapiei. 

 

Fotografii: 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani  
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3. Denumire obiectiv: 

Cheile Valomir 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Orașul Uricani – Valea Valomir 

45˚19’28” N 

23˚08’12” E 

Posibilități acces: 

Valea Valomir 

 

Legendă: 

Zona de escaladă și alpinism a orașului Uricani.  

Peste 70 de trasee amenajate. 

Fotografii: 
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Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani  

 

4. Denumire obiectiv: 

Stâna Valomir 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Munții Vâlcan 

45˚16’46” N 

23˚10’26” E 

Posibilități acces: 

Drum forestier Valomir 

 

Legendă: 

Stână tradițională momârlănescă 

 

Fotografii: 
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Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

5. Denumire obiectiv: 

Stațiunea turistică Straja 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Stațiunea turistică Straja – oraș Lupeni 

45˚19’04” N 

23˚14’05” E 

Posibilități acces: 

Orașul Lupeni 

Program: 

Non-stop  

 

Legendă: 

Stațiunea turistică de interes local Straja  a fost înființată în anul 2000. În 

stațiunea Staja există 28 km de pârti de schi și snowboard funcționale, 

echipate cu o gondolă, 3 telescaune, 5 teleschiuri. 

În perioada de vară se organizeză tabere pentru copii. 

Menționăm existența a 3 trase MTB (2 hard): 

- Traseul Lupilor; 

- Traseul Baloo 

- Traseul pe asfalt (drumul de acces spre stațiune); 
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 și un bike park. 

 

Fotografii: 

 

Autor:  

Mihai Leu 

 

6. Denumire obiectiv: 

Oraș Lupeni 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Depresiunea Petroșani – Oraș Lupeni 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Legendă: 

Cândva, cel mai important centru de extracție a huilei din România, în 

prezent un simplu oraș fost mineresc situat la poalele nordice ale  

munților Vâlcan.  



  Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani  

 

Fotografii: 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

4. Lungimea 

totală: 

 

31 km (liniar) + 8 km (circuit) 

5. Clasificare 

(după 

criteriul 

formei) 

Traseu în circuit – 39 km (reîntoarcere în orașul Uricani) 

Traseu liniar – 31 km (Uricani – Lupeni) 

6. Durata: 5 – 6 h 

7. Rang traseu Local  

8. Beneficiari 

(grupuri - 

țintă) 

Traseul cicloturistic se adresează deopotrivă turiștilor din țară și din 

străinătate, care îşi doresc să descopere îndeaproape zona turistică a 

Depresiunii Petroșani. 
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9. Descrierea 

traseului 
Traseul are ca punct de plecare C.N.I.P.T.Uricani, pătrunde pe Valea 

Valomirului, iar după 7 – 8 km ajunge sub creasta Munților Vâlcan. În 

continuare se îndreaptă spre Nord pe sub Vf Coarnele, continuă spre 

șaua Iradia, Piscul Verde, după care se îndreaptă spre stațiunea Straja pe 

un drum forestie de legătură. Din Stațiunea Straja ciclotraseul continuă 

pe drumul asfaltat de legătură cu orașul Lupeni, iar pentru cei ce doresc 

să închidă circuitul, mai urmează 8 km pe DN 66A. Traseul cicloturistic 

se finalizează în punctul de plecare, și anume C.N.I.P.T.Uricani. 

 

10. Locuri de 

odihnă / 

Popas 

Izvor Cheile Valomir 

Stâna Valomir 

Stațiunea Straja 

Izvor Braicu 

Izvor intrare oraș Uricani 

9. Localități de 

tranzit 

Lupeni 

10. Unități de 

cazare și de 

alimentația 

Stațiunea Straja 
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publică 

11. Posibilități de 

agrement 

Parcuri de aventură în Straja 

MTB:  

   - Traseul Lupilor (nivel de dificultate: expert); 

   - Traseul Baloo (nivel de dificultate: expert). 

12. Centre de 

informare 

turistică 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Lupeni 

 

13. Asistență Salvamont Uricani 

Salvamont Lupeni 

Salvamont Valea Jiului 

14. Semnal 

telefonie 

Acoperire 80% 

15. Nivel de 

dificultate 

Mediu  Dificil 

15. Hartă  
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16. Anul 

realizării 

2020 

 

17. Informare  http://visituricani.eu/ciclo.html 

https://www.outdooractive.com/ro/route/montainbike /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://visituricani.eu/ciclo.html
https://www.outdooractive.com/ro/route/montainbike%20/
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7. Traseul MTB Tulișa și variante 

 

Punctul de plecare al traseului cicloturistic Tulișa este orașul Uricani. Traseul are trei 

variante, una liniară și una în circuit, putând fi realizate și de persoane care nu sunt antrenate 

pentru trasee lungi. Traseul continuă pe DN 66A până în satul Valea de Brazi, după care 

virează dreapta pe strada ce traversează satul și continuă pe drumul forestier Tulișa până  la 

Stâna Șerpi, de unde urmează traseul turistic montan pedestru marcat cu cruce galbenă până la 

Monumentul eroilor din Muntele Tulișa.  

Deoarece diferența de nivel în urcare este mare, prima variantă de traseu, cea liniară o 

recomandăm persoanelor mai puțin antrenate. Varianta a II-a, este dedicată persoanele 

experimentate în cicloturismul pe creasta munților, și continuă pe creasta munților Tulișa, 

spre Vf. Oboroca, Vf. Pietrii, Refugiu turistic Tulișa după care coboară spre Dealul Babii și 

orașul Vulcan. Din orașul Vulcan traseul continuă pe DN 66A, respectând regulile circulației 

rutiere până în orașul Uricani.  

La întoarcere pe Varianta I există posibilitatea de a diversifica traseu și de a alege 

varianta II ce coboară pe drumul forestier ce vine din Valea Sterminos (Varianta III) și care 

trece pe lângă cascada Sterminos, ajungând la DN 66A, intrare oraș Uricani. 

 

Este un traseu cu o lungime maximă de 48 km, care poate fi realizat în 8 – 10 h. 
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Fișa tehnică  

TULIȘA MTB 

1. Denumirea 

traseului 

Tulișa MTB 

2. Tematica 

traseului 

- Cicloturism 

- MTB 

3. Descrierea 

obiectivelor 

turistice 

incluse în 

traseu 

1. Denumire obiectiv: 

Orașul Uricani (714 m altitudine) 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Orașul Uricani – jud. Hunedoara 

45˚19’58” N 

23˚07’41” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Bulevardul Muncii 

 

Legendă: 

Datorită poziţionării în cadrul Carpaţilor Meridionali, oraşul Uricani este 

dominat de culmile munţilor Retezat şi Vâlcan şi se situează în partea de 

sud-vest a Depresiunii Petroşani – iar râul Jiul de Vest traversează oraşul 

de la vest spre est, de la o altitudinea  830 m la 700 metri.  

Situat în judeţul Hunedoara, oraşul ocupă un loc important în peisajul 

Depresiunii Petroşani, datorită potenţialului natural pe care îl posedă. 

Aflându-se la 28 km de Petroşani şi 125 km de Deva, accesul spre oraşul 

Uricani se face dinspre oraşul Petroşani prin intermediul DN 66A, iar în 

viitor, odată cu finalizarea conectării cu  DN 67D şi E 70 accesul se va 
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putea realiza şi din staţiunea Băile Herculane. 

Fotografii: 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

2. Denumire obiectiv: 

Satul Valea de Brazi 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Depresiunea Petroșani - Orașul Uricani 

45˚19’26” N 

23˚05’59” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 
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Legendă: 

Zonă de o frumusețe aparte locuită de localnicii din mediul rural al 

orașului Uricani – momârlanii. În acest sat mai pot fi văzute case de 

lemn cu întăritură și ocol, specifice arhitecturii momârlănești. 

 

Fotografii: 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani  

 

3. Denumire obiectiv: 

Cheile Valea de Brazi 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Oraș Uricani 

45˚20’18” N 

23˚05’00” E 

Posibilități acces: 
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Drum forestier Tulișa 

Program: 

Non-stop 

Taxă de vizitare: 

Nu 

 

Legendă: 

Cheile Valea de Vrazi (sau Bradului) au fost dezvoltate de în calcare de 

pârâul Valea de Brazi. Au înălțimi mici, de aproximztiv 100 m, si câțiva 

pereți verticali ce înălțimi de 30 – 40 m. În aceste chei se găsesc 27 de 

peșteri, cea mai lungă fiind Peștera Urșilor (4480 m), una dintre cele mai 

labirintice peșteri din România, dar și câteva trasee de escaladă. 

 

Fotografii: 

 

Autor:  
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Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

4. Denumire obiectiv: 

Stâna Șerpi 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Munții Tulișa – Dealul Șerpi 

45˚21’27” N 

23˚05’20” E 

Posibilități acces: 

Drum forestier Tulișa 

 

Legendă: 

Una din stânele tradiționale din Munții Tulișa. Funcționează doar în 

perioada mai –octombrie. 

 

Fotografii: 

 

Autor:  
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Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

5. Denumire obiectiv: 

Monumentul eroilor de pe Muntele Tulișa (1573 m altitudine) 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Munții Tulișa 

45˚22’33” N 

23˚04’37” E 

 

Posibilități acces: 

Potecă turistică (cruce galbenă) 

Program: 

Non-stop 

Taxă de vizitare: 

Nu 

Legendă: 

Monument închinat luptătorilor români căzuți în Primul răzbiu mondial. 

 

Fotografii: 
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Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

4. Lungimea 

totală: 

Varianta I 

13 km 

26 km (tur – retur) 

Varianta 2  

48 km 
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Varianta III 

21 km 

5. Diferență de 

nivel 

920 m 

6. Clasificare 

(după 

criteriul 

formei) 

Traseu liniar (Varianta 1) – vezi harta 1; 

Traseu în circuit (Varianta 2) – vezi harta 2; 

Traseu în circuit (Varianta 3) – vezi harta 3. 

7. Durata: 5 -7 h (Varianta I) 

8 – 10 h (Varianta II) 

6 – 8 h (Varianta III) 

8. Rang traseu Local  

9. Beneficiari 

(grupuri - 

țintă) 

Traseul cicloturistic se adresează deopotrivă turiștilor din țară și din 

străinătate, care îşi doresc să descopere îndeaproape zona turistică a 

orașului Uricani, cât și celor ce își doresc plimbări scurte în jurul 

orașului Uricani. 

10. Descrierea 

traseului 
Punctul de plecare al traseului cicloturistic Tulișa este orașul Uricani. 

Traseul are trei variante, una liniară și una în circuit, putând fi realizate 

și de persoane care nu sunt antrenate pentru trasee lungi. Traseul 

continuă pe DN 66A până în satul Valea de Brazi, după care virează 

dreapta pe strada ce traversează satul și continuă pe drumul forestier 

Tulișa până la Stâna Șerpi, de unde urmează traseul turistic montan 

pedestru marcat cu cruce galbenă până la Monumentul eroilor din 

Muntele Tulișa. Deoarece diferența de nivel în urcare este mare, prima 

variantă de traseu, cea liniară o recomandăm persoanelor mai puțin 

antrenate. 

Varianta a II-a continuă pe creasta munților Tulișa, spre Vf. Oboroca, 
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Vf. Pietrii, Refugiu turistic Tulișa după care coboară spre Dealul Babii și 

orașul Vulcan. 

Din orașul Vulcan traseul continuă pe DN 66A, respectând regulile 

circulației rutiere până în orașul Uricani. 

La întoarcere pe Varianta I există posibilitatea de a coborâ pe drumul 

forestier ce vine din Valea Sterminos (Varianta III) și care trece pe lângă 

cascada Sterminos. 

11. Locuri de 

odihnă / 

Popas 

Punct belvedere „Masa tăcerii”; 

Cheile Valea de Brazi; 

Izvor Stâna Șerpi; 

Monumentul Eroilor din Muntele Tulișa 

Refugiul Tulișa – Varianta II 

Dealul Babi – Varianat II 

Cascada Sterminos – Varianta III 

12. Localități de 

tranzit 

Valea de Brazi 

13. Unități de 

cazare și de 

alimentația 

publică 

Refugiul Tulișa (Varianta II) 

 

14. Posibilități de 

agrement 

Nu  

15. Centre de 

informare 

turistică 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
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16. Asistență Salvamont Uricani 

Salvamont Lupeni 

Salvamont Valea Jiului 

17. Semnal 

telefonie 

Acoperire 90% 

18. Nivel de 

dificultate 

Mediu  Dificil – Varianta I 

Dificil – Varianta II 

Mediu  Dificil  - Varianta III 

19. Hartă 

Varianta I 
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20. Hartă 

Varianta II 

circuit 

 

21. Harta 

Varinata II 

 

22. Anul 2017 – Varianta I 
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realizării 2018 – Varianta II 

2019 – Varianta III 

23. Informare  http://visituricani.eu/ciclo.html 

https://www.jiuvalley-adventures.ro/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://visituricani.eu/ciclo.html
https://www.jiuvalley-adventures.ro/
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6. Traseul cicloturistic Uricani – Valea de Pești – Cheile Sohodol – 

Runcu 

 

Plecarea se realizeză din orașul Uricani pe DN 66A, urmând ca din zona Valea de 

Pești să se îndrepte pe DJ 672C spre Cheile Sohodol.  

După părăsirea DN 66A traseu continuă pe Valea Arcanu, după care ajunge în șaua 

Dâlma Căzută (1150 m) de unde începe coborârea spre Cheile Sohodol. 

Timpul recomandat de parcurgere a traseului este de 6 – 8 ore, pentru o lungime de 

36,5 km (tur-retur 73 km) 

Realizat în colaborare cu Fundația Noi Orizonturi, traseul cicloturistic are punctul de 

plecare din DN 66A zona Valea de Pești, continuă pe lângă lacul de acumulare de la Valea de 

Pești, pe sub motelul cu acelaș nume și pensiunea Fish Valley. După o urcare de peste 700 m 

ajungem în Șaua Dâlma căzută de unde începe coborârea prin zona împădurită a nordului 

Olteniei spre Cheile Sohodol și localitatea Runcu. 

 

 Cheile Sohodolului reprezintă unul dintre cele mai impresionante peisaje carstice din 

România, peisaj întins pe aproximativ 12 kilometri în interiorul Munților Vâlcan, între 

localitatea Runcu și Poiana Contului. Sunt cunoscute și pentru faptul ca aici s-au filmat 

numeroase scene din filmul Trandafirul Galben, avându-l în centrul acțiunii pe ineditul 

personaj Mărgelatu. Astăzi cheile sunt strabatute de drumul județean care face legătura, peste 

munte, cu zona Valea de Pești din bazinul Jiului de Vest. De-a lungul traseului (de preferat cu 

bicicleta sau pedestru) pot fi admirate în detaliu diverse etape de evoluție ale cheilor, cu 

peșteri, grote, marmite, tunele prin care se strecoară apa. 
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Cheile Sohodol sunt rezervație naturală, întinsă pe o suprafață de 350 hectare ce a 

fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 și reprezintă o zonă de chei 

săpate în calcare cretacice de apele pârâului Sohodol, cu forme diversificate de relief (doline, 

canioane, lapiezuri, avene, peșteri, abrupruri stâncoase), cu floră și faună specifică 

Meridionalilor. 

 

 

 

 

Traseul cicloturistic Uricani – Valea de Pești – Cheile Sohodol – Runcu ale o lungime 

de 40 de km, ajungând în punctul maxim de altitudine Dâlma căzută 1254 m, realizându-se în 

6 – 8 ore. 

Este un traseu liniar, ce poate fi realizat tur – retur (80 km). 
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Fișa tehnică  

URICANI – VALEA DE PEȘTI – CHEILE SOHODOL - RUNCU 

1. Denumirea 

traseului 

Uricani – Valea de Pești – Cheile Sohodol - Runcu 

2. Tematica 

traseului 

- Cicloturism 

- Cultură; 

- Etnografie; 

- Istorie; 

- Obiceiuri și tradiții; 

3. Descrierea 

obiectivelor 

turistice 

incluse în 

traseu 

1. Orașul Uricani 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Orașul Uricani  

45˚19’58” N 

23˚07’41” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Fotografii: 
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Autor: 

C.N.I.P.T. Uricani 

2. Denumire obiectiv: 

Lacul Valea de Pești 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Orașul Uricani – Sat Câmpu lui Neag 

45˚18’01” N 

23˚03’37” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

DJ 672C 

 

Legendă: 

Valea de Pești a fost construit pe râul Valea de Pești între anii 1967 - 

1973 și are o înălțime de 56 de metri, ceea ce-l situează pe locul 35 între 

cele 246 de baraje din România. Este un lac de acumulare care are un 

volum de 4,5 milioane de metri cubi de apă,  o suprafață de 31 ha, 

adâncimea maximă de 53 m și o lungime de 2,5 km și se află la 

altitudinea de 830 m.  

Lacul, amenajat în apropiere de localitatea Câmpu lui Neag, Hunedoara, 

are ca scop principal alimentarea cu apă a localităților din sectorul vestic 

al Depresiunii Petroșani. 

 

Fotografii: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Valea_de_Pe%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Baraj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lac_de_acumulare
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpu_lui_Neag,_Hunedoara
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Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

3. Denumire obiectiv: 

Șaua Dâlma căzută 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Granița dintre județele Hunedoara și Gorj 

45˚16’41” N 

23˚04’05” E 

Posibilități acces: 

DJ 672C 

 

Legendă: 

Dâlma căzută este situată în munții Vâlcan și este locul ce desparte 

județele Hunedoara și Gorj. Intersectează vechiul drum roman, drum 
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folosit și de pandurii lui Tudor Vladimirescu în drumul lor spre 

Tismana. 

 

Fotografii: 

 

 

 

4. Denumire obiectiv: 

Cheile Sohodol  

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Oraș Uricani 

45˚08’05” N 

23˚08’41” E 

Posibilități acces: 

DN 66A 

Program: 

Non-stop 
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Taxă de vizitare: 

Nu 

 

Legendă: 

Rezervația naturală întinsă pe o suprafață de 350 hectare a fost 

declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 și reprezintă o 

zonă de chei săpate în calcare cretacice de apele râului Jaleș (Sohodol), 

cu forme diversificate de relief (doline, canioane, lapiezuri, avene,  

peșteri, abrupruri stâncoase), cu floră și faună specific Meridionalilor. 

Aria naturală protejată atrage anual mii de turiști din țară și din 

străinătate. 

Nările, Fusteica, Inelul, Peștera Popii, Peștera Gârla Vacii sunt niște 

repere impresionante ale acestei zone, dintre care cea mai vizitată este 

Peștera Popii datorită picturilor cu siluete antropomorfe de culoare 

neagră. 

Pe cheile Sohodolului se practică alpinismul pe cele 120 de trasee 

special amenajate. 

Pe timpul verii temperatura este mai mică cu 10 grade Celsius, datorită 

umbrei stâncilor și apei râului Sohodol.Aici se găsesc peste 300 de 

specii de plante specifice acestor locuri, inclusiv castani seculari plantați 

înainte de anul 1859. 

În această zonă au avut loc filmările la celebrul film românesc 

"Mărgelatul", interpretat de Florin Piersic. 

Cei care vor să trăiască o experiență inedită în inima naturii au mai 

multe posibilități de cazare în zona Cheile Sohodolului. Aceștia pot 

apela la numeroasele pensiuni din comuna Runcu sau pot solicita din 

timp să își amplaseze corturi. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejat%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calcar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cretacic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dolin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Canion
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lapiez
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aven
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99ter%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Flora
https://ro.wikipedia.org/wiki/Faun%C4%83
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Fotografii: 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

5. Denumire obiectiv: 

Localitatea Runcu 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

Sat Valea de Brazi 

45˚07’16” N 

23˚08’43” E 

Posibilități acces: 

DJ 672C 

Program: 
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Non-stop  

 

Legendă: 

Situată în Subcarpații Gorjului, Comuna Runcu este una dintre cele mai 

importante ale județului Gorj, atât din punct de vedere al suprafeței, cât 

și economic. 

Prima atestare documentară a satului Runcu, datează de la data de 23 

Aprilie 1486, când Vlad Călugarul l-a menționat într-un hristov. De-a 

lungul timpului comuna a evoluat, iar în ziua de astazi este una modernă, 

cu o infrastructura bine dezvoltată. 

Minunate creații ale naturii pot fi vizitate în aria montana (peșteri , 

avene, cascade, pașuni alpine), dar și în spectaculoasa zona a Cheilor 

Sohodolului. 

 

Fotografii: 

 

Autor:  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

4. Lungimea  
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totală: 40 km 

5. Clasificare 

(după 

criteriul 

formei) 

Traseu liniar 

6. Durata: 6 – 8 h 

7. Rang traseu Regional  

8. Beneficiari 

(grupuri - 

țintă) 

Traseul cicloturistic se adresează deopotrivă turiștilor din țară și din 

străinătate, care îşi doresc să descopere îndeaproape zona turistică a 

orașului Uricani, cât și celor ce își doresc plimbări scurte în jurul 

orașului Uricani. 

9. Descrierea 

traseului 

Traseul pornește din orașul Uricani, înaintează pe DN 66A până la Valea 

de Pești, iar de la intersectia DN 66A cu DJ 672C, strabate munții 

Vâlcan, urmând DJ 672 C, până la ieșirea în Cheile Sohodolului, urmate 

de comuna Runcu. 

Punctul de start al acestui itinerar este dat din orașul Uricani, continuă 

pe DN 66A până la intersecția cu DJ 672C. DN 672C este un drum de 

tip forestier până la intrarea în Valea Sohodolului, de unde urmează o 

porțiune de drum asfaltat. 

Recomandăm acest traseu pasionaților de urcări și coborâri pe traseu 

accidentat deoarece este un itinerar cu un peisaj unic plin de verdeață, 

izvoare, fructe de padure și grad de dificultate peste medie. 

Traseul poate fi parcurs doar cu mountain bike bine echipat. 

Traseul trece pe stânga lacului Valea de Pești, iar dupa ce depășește 

coada lacului, face stânga la intersecția din apropierea I.F. Valea de Pesti 

și intră în bazinul hidrografic al Sohodolului, lăsând în urma Cabana 

Vânătorilor Macrișu, Cantonul Dragomanu, pe stânga depăseste Stâncile 

de la Pătrunsa, pe dreapta Complexul Turistic Bucium - Sohodol, 

parcurge apoi frumoasele Chei ale Sohodolului și iasă în comuna Runcu. 
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10. Locuri de 

odihnă / 

Popas 

Baraj Valea de Pești 

Popas Dâlma Căzută 

Cheile Sohodol 

9. Localități de 

tranzit 

Nu 

10. Unități de 

cazare și de 

alimentația 

publică 

Pensiunea Fish Valley 

Complexul turistic Bucium – Sohodol 

Pensiunea Inelul Doamnei 

Pensiunea Runcu 

11. Posibilități de 

agrement 

Alpinism și escaladă în Cheile Sohodol 

12. Centre de 

informare 

turistică 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 

 

13. Asistență Salvamont Uricani 

Salvamont Valea Jiului 

Salvamont Gorj 

14. Semnal 

telefonie 

Acoperire 70% 

15. Nivel de 

dificultate 

Mediu  dificil 

15. Hartă   
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16. Panou info 
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16. Anul 

realizării 

2020 

17. Informare  http://visituricani.eu/ciclo.html  

https://www.outdooractive.com/ro/route/mtb/  

 

 

 

http://visituricani.eu/ciclo.html
https://www.outdooractive.com/ro/route/mtb/

