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FIȘA TRASEULUI TURISTIC
1 Denumirea traseului

Valea Megheș - Peșterile Viezuroiu

2 Masivul montan

Codru-Moma

3 Teritoriu administrativ

Județul: Arad

4 Marcaj

Punct cu cercuri duble de culoare albă şi roşie

5 Lungime

cca. 0,75km

6 Timp de mers

cca. ½ h

7 Diferența de nivel

Urcare: cca. 160 m

8 Grad de dificultate

Mic, 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, speologie, alpinism

12 Trasee de legătură

Moneasa – Valea Megheș – Platoul Tinoasa – Cab. Gaudeamus Moneasa (marcaj punct galben)

13

Descrierea succintă a
traseului

Comuna: Moneasa

Coborâre: -

Intersecție Valea Megheș – Valea Viezuroiu – Peșterile Viezuroiu

14 Nr. de stâlpi montați

1 buc.

15 Nr. de indicatoare direcție

2 buc.

16

Nr. de table toponimice sau
1 buc. – Valea Viezuroiu.
de avertizare

17

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

-

18 Amenajări efectuate

Traseu marcat integral în anul 2015, stâlpi, indicatoare, table
toponimice montate în anul 2015-2016 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.

20 Obiective pe traseu

Peșterile Viezuroiu I-V și traseele de escaladă

21 Acces în zonă

Ruta auto: Arad – Șiria – Pâncota – Ineu – Sebiș – Dezna –
Moneasa, apoi pe drumul forestier de pe Valea Megheș cca.
104km

22 Data întocmirii fișei

22/02/17

23

Nr. certificat de omologare
/ anul
1
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Descrierea detaliată a traseului
Traseul turistic Valea Megheș – Peșterile Viezuroiu
(marcaj punct cu cercuri duble de culoare albă şi roşie), cu o
lungime de circa 0,75 km, pornește de la intersecția Văii Megheș
cu Valea Viezuroiu, realizând legătura dintre traseul turistic
Moneasa – Valea Megheș – Platoul Tinoasa – Cabana Gaudeamus
– Moneasa (marcaj punct galben) și Peșterile Viezuroiu I-V.
Traseul urmează drumul forestier paralel cu Valea
Viezuroiu, până în dreptul unui pod, unde drumul cotește la
stânga, iar traseul continuând înainte pe o potecă de pe versantul
stâng al văii. Traseul ajunge până în dreptul falezei de calcar,
poteca urcând pe la baza acesteia, ajungând pe rând la Peștera
Viezuroiu I, II, III, IV și V. În amonte de Pestera Viezuroiu IV sunt amenajate și câteva trasee de
escaladă, iar în portalul Peșterilor Viezuroiu IV și V și sunt amenajate poligoane de antrenament
TSA (Tehnica Speologiei Alpine). Peșterile sunt în general de dimensiuni modeste (până în 100 m),
iar traseele de escaladă de maxim o lungime de coardă. Pentru vizitarea peșterilor, utilizarea
poligoanelor TSA și a traseelor de escaladă este necesară utilizarea de echipamente tehnice
specifice pentru speologie și escaladă, certificate CE/UIAA și de cunoștințe tehnice specifice.
De la Peștera Viezuroiu V traseul poate fi parcurs în sens invers până în Valea Megheș.
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ATENȚIONARE! Din cauza condițiilor meteo sau a exploatărilor forestiere, unele trasee
sau porțiuni din traseele turistice pot deveni impracticabile pentru parcurgerea acestora.

Harta zonei cu track-ul GPS al traseului:
Valea Megheș – Peșterile Viezuroiu
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