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FIȘA TRASEULUI TURISTIC
Creasta Principală a Munților Zărand sector cuprins între
Cota 0 (km 0 Creasta Principală) – Vf. Ianăș – Vf. Cucuietu –
Vf. Omeag – Vf. Tufari

1

Denumirea traseului

2

Masivul montan

3

Teritoriu administrativ

4

Marcaj

Bandă roșie

5

Lungime

cca. 11 km

6

Timp de mers

cca. 3½ h

7

Diferența de nivel

Urcare: cca. 610 m

8

Grad de dificultate

Mic

9

Sezonalitate

10
11

Zărand
Județul: Arad

Comuna: Petriș, Brazii, Gurahonț

Coborâre: cca. 580 m

Tot timpul anului

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

Drumeție, ciclism montan

12

Trasee de legătură

DN7/E68 – Petriș – Corbești – Roșia Nouă – Obârșia – Creasta
Principală a Munților Zărand (km 0) (marcaj bandă galbenă)
Roșia Nouă – Creasta Principală a Munților Zărand (Vf. Tufari 662
m) (marcaj cruce albastră)

13

Descrierea succintă a
traseului

Cota 0 (km 0 Creasta Principală a Munților Zărand) – Vf. Ianaș – Vf.
Cucuietu – Vf. Omeag – Vf. Tufari

14

Nr. de stâlpi montați

9 buc.

15

Nr. de indicatoare direcție

10 buc.

1 buc – Creasta Principală (Km 0) alt. 630 m
1 buc. – Vf. Ianăș alt. 689 m
Nr. de table toponimice sau 1 buc. – Vf. Cucuietu alt. 757 m
16
de avertizare
1 buc. – Vf. Omeag alt. 749 m
1 buc. – Vf. Tufari alt. 662 m
3 buc. –„Atenție - coborâre periculoasă”
17

Nr. de panouri informative
1 buc. (320x450 mm) pe Vf. Tufari
(hărţi, descrieri etc.)
Amenajări efectuate

Traseu remarcat integral în anul 2017, stâlpi, indicatoare, table
toponimice montate în anul 2016 și 2017 de către S.P.J. SalvamontSalvaspeo 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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Obiective pe traseu

18
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21

Acces în zonă

22

Data întocmirii fișei

23

Din Arad până în centrul loc. Petriș pe DN7/E68, cca. 106 km și
Petriș - limită județ Arad cu Hunedoara pe DJ707, cca. 19,5 km
11/2017

Nr. certificat de omologare
845/12.04.2018
/ anul

Descrierea detaliată a traseului
Traseul turistic Creasta Principală a Munților
Zărand sector cuprins între Cota 0 (km 0 Creasta
Principală) – Vf. Ianăș – Vf. Cucuietu – Vf. Omeag – Vf.
Tufari (marcaj bandă roșie), cu o lungime de cca. 11 km,
pornește din drumul DJ 707 (Petriș – Vața), de la limita
județului Arad cu județul Hunedoara.
Poteca urcă prin pădure pe Dealul Pietroasa, pe care
îl traversează pe linia crestei, iar după circa 1,8 km coboară
și intersectează un drum secundar de legătură cu DJ 707
(semnalat cu indicatoare pentru parcurs cu bicicleta). Mai
departe poteca străbate porțiuni de pășune cu puncte de
belvedere spre văile din jur, traversează câteva pâlcuri de
pădure și după circa 2,5 km ajunge pe Vf. Ianăș.
Urmează o porțiune scurtă, puternic descendentă, de parcurs mai dificil cu bicicleta
(semnalizată ca atare cu o tablă de avertizare: „Atenție! Coborâre periculoasă”), după care traseul
urcă ușor, trece pe lângă câteva gospodării, care se văd în depărtare, continuă la stânga, unde
parcurge o succesiune cu zone de pădure și poieni și ajunge pe Vf. Cucuietu (alt. 757 m), apoi
coboară într-o șea, traversează poiana cu Cantonul silvic Mușuroaie și urcă din nou prin pădure.
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Traseul parcurge linia crestei, alternând urcările cu coborârile pe drumuri forestiere prin
mijlocul pădurii și pe liziera acesteia cu puncte de belvedere spre văi și după parcurgerea a circa 2,7
km ajunge pe Vf. Omeag (alt. 749 m). În continuare traseul parcurge același tip de teren, cu urcări și
coborâri, unele dintre ele semnalate cu table de avertizare („Atenție! Coborâre periculoasă”) pentru
biciclete, cu zone de pădure și pășune și după circa 1,8 km ajunge pe Vf. Tufari (alt. 662 m).

Din Vf. Tufari traseul poate fi parcurs înapoi spre Cota 0 (km 0 Creasta Principală) sau se
poate continua pe traseul turistic Roșia Nouă – Creasta Principală a Munților Zărand (Vf. Tufari
662 m) (marcaj cruce albastră).
ATENȚIONARE! Din cauza condițiilor meteo sau a exploatărilor forestiere, unele trasee
sau porțiuni din traseele turistice pot deveni impracticabile pentru parcurgerea acestora.
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Harta zonei cu track-ul GPS al traseului:
Creasta Principală a Munților Zărand sector cuprins între
Cota 0 (km 0 Creasta Principală) – Vf. Ianăș – Vf. Cucuietu – Vf. Omeag – Vf. Tufari

4

