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FIȘA TRASEULUI TURISTIC
1 Denumirea traseului

DN7/E68 – Cladova – Creasta Cladovei – Creasta Principală

2 Masivul montan

Zărand

3 Teritoriu administrativ

Județul: Arad

4 Marcaj

Triunghi albastru

5 Lungime

cca. 14,4 km

6 Timp de mers

cca. 5 ½ h

7 Diferența de nivel

Urcare: cca. 740 m

8 Grad de dificultate

Mediu, necesită o pregătire fizică moderată, efort susținut doar pe
unele porțiuni ale traseului

9 Sezonalitate

Tot timpul anului

10 Nivel de echipare necesar

Echipament de drumeţie de complexitate medie (încălțăminte
sport, bocanci sau ghete cu talpă aderentă, pelerină de ploaie,
rucsac, telefon mobil, rezerve de hrană și apă)

11 Posibilități de recreere

Drumeție, ciclism montan

12 Trasee de legătură

DN7/E68 – Cladova – Valea Cladovei – Creasta Principală
(marcaj cruce galbenă)
DN7/E68 – Cladova – Valea Cladoviței – Creasta Cladovei –
Căsoaia (marcaj punct galben)
Creasta Principală a Munților Zărand (marcaj bandă roșie)

13

Descrierea succintă a
traseului

Comuna: Păuliș, Tărnova

Coborâre: cca. 360

DN7/E68 – Valea Cladovei – Cladova – Dealul Bisericii – Creasta
Cladovei (Cioaca Bieltiului – Capu Vâncului – Cioaca Rastului –
Cioaca Ariilor – Cioaca Ursului – Capu Mlatinul sub Vf. Cap de
Drac) – Creasta Principală a a Munților Zărand

14 Nr. de stâlpi montați

5 buc.

15 Nr. de indicatoare direcție

6 buc.

1 buc. - Valea Cladovița
1 buc. - Vf. Capu Vâncului (341 m)
Nr. de table toponimice sau
16
1 buc. - Vf. Cioaca Ariilor (410 m)
de avertizare
1 buc. - Vf. Cioaca Ursului (424 m)
1 buc. - Vf. Cap de Drac (553 m)
17

Nr. de panouri informative
(hărţi, descrieri etc.)

1 buc. (1500x1000 mm) intersecția DN7/E67 cu DC69
1 buc. (450x320 mm) – la intersecția cu Creasta Principală

18 Amenajări efectuate

Traseu remarcat integral în anul 2015, stâlpi, indicatoare, table
toponimice și panouri montate în anul 2015 de către S.P.J.
Salvamont-Salvaspeo Arad

19 Întreținere

Curățarea periodică a traseului (căderi de arbori, stânci), refacerea
și înlocuirea semnelor de marcaj, a panourilor, tablelor și săgeților
indicatoare deteriorate.
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20 Obiective pe traseu

Ruinele Cetății Cladova, Biserica Ortodoxă Cladova

21 Acces în zonă

Din Arad pe DN7/E68 până după Barațca, la intersecția cu DC69

22 Data întocmirii fișei

02/2016

23

Nr. certificat de omologare
760 / 04.05.2016
/ anul

Descrierea detaliată a traseului
Traseul turistic DN7/E68 – Cladova – Creasta Cladovei – Creasta Principală (marcaj
triunghi albastru) cu o lungime de 14,4 km, pornește de la intersecția drumului DN7/E68 cu DC69
(Comuna Păuliș). De la intrarea în traseu, pe lângă troița sub care este amplasată harta cu traseele
turistice din zonă, se poate urca până în vârful dealului numit Dealul Carierei sau Dealul Cetății,
pentru vizitarea ruinelor Cetății Cladova.
Traseul urmărește drumul de pe Valea Cladovei în paralel cu traseele turistice DN7/E68 –
Cladova – Valea Cladovei – Creasta Principală (marcaj cruce galbenă) și DN7/E68 – Cladova –
Valea Cladoviței – Creasta Principală – Căsoaia (marcaj punct galben).

La cca. 3,2 km din DN7/E68 la confluența Văii Cladovei cu Valea Cladoviței, la intrarea în
satul Cladova, traseele se despart, cel marcat cu cruce galbenă continuă în stânga pe drumul de pe
Valea Cladovei spre Creasta Principală a Munților Zărand sub Vf. Cârciuma (Vf. Crâșma), iar
traseele marcate cu punct galben și triunghi albastru continuă în dreapta pe drumul de pe Valea
Cladoviței. După cca. 400 m, imediat după un pod peste vale, traseul marcat cu triunghi albastru se
desparte de traseul marcat cu punct galben, care merge pe Valea Cladoviței spre Căsoaia. Traseul
marcat cu triunghi albastru, cotește la stânga spre Creasta Cladovei. De la biserica ortodoxă traseul
continuă pe un drum forestier pe Dealul Bisericii, trece pe lângă un stâlp de telecomunicații și
străbate o pășune largă până la intrarea în pădure.
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Mai departe urmează Creasta Cladovei pe drumul forestier, care trece pe lângă Vf. Capu
Vâncului (341 m), Cioaca Ariilor (410 m), Cioaca Ursului (424 m) și intersectează Creasta
Principală a Munților Zărand (marcaj bandă roșie) sub Vf. Cap de Drac (553 m).
De la intersecția cu traseul marcat cu bandă
roșie, traseul poate fi parcurs înapoi spre Cladova –
DN7/E68 sau poate fi continuat pe Creasta
Principală a Munților Zărand în stânga (spre N) spre
direcția Vf. Cârciuma (Vf. Crâșma) - Vf. Capra,
unde la cca. 2,7 km se intersectează traseele turistice
Monumentul

Turiștilor

–

Feredeu

–

Creasta

Principală – Căsoaia (marcaj bandă galbenă), Șiria –
Valea Almașului – Creasta Principală – Căsoaia (marcaj punct albastru), Creasta Principală – Vf.
Cârciuma (marcaj punct cu cercuri duble de culoare albă și roșie) și DN7/E68 – Cladova – Valea
Cladovei – Creasta Principală (marcaj cruce galbenă) și în dreapta (spre SE) în direcția Vf. Highiș,
unde la cca. 1,5 km se intersectează traseul turistic DN7/E68 – Cladova – Valea Cladoviței –
Creasta Principală – Căsoaia (marcaj punct galben).
ATENȚIONARE!
Din cauza condițiilor meteo sau a exploatărilor forestiere, unele trasee sau porțiuni din traseele
turistice pot deveni impracticabile pentru parcurgerea acestora, în special cu bicicletele.
Harta zonei cu track-ul GPS al traseului DN7/E68 – Cladova – Creasta Cladovei – Creasta
Principală:
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