Anexa nr.25
Lista obiectivelor turistice în zona Parcul Național Retezat şi localităţile adiacente
Nr.

Localitate

Crt.
1

Sălașul de Sus

Obiectiv Observaţii

Sursă

Obiective

Tip

Turistice

Turistic

Biserica

biserică

Este un monument istoric românesc şi V. Drăguț, Vechi monumente hunedorene,

Înălțarea

monument

este

ridicată

în

secolul

XVIII. p.35

Domnului din istoric

Construcţia este din piatre mari şi

Nucșoara

bolovani masivi, zidurile ajungând
până la 1,5 m grosime. Acoperișul este
din șindrilă și turnul se află separat de
corpul clădirii.

2

Râu de Mori

Schitul Retezat lăcaș de cult

Schitul Retezat a fost ctitorit în anul https://www.crestinortodox.ro

-Schitul

1999 de catre Preasfintitul Daniil al

Ortodox

Daciei Felix. Biserica, cu hramul

Schimbarea la

Schimbarea la Față, are formă de navă,

Față

cu o turlă în partea de apus. Este situat
pe traseul marcat cu punct albastru.

3

Uricani

Schitul Pleșei - lăcaș de cult
Schitul
Ortodox Dîlma
Mare

1

Nr.

Localitate

Crt.
4

Sălașu de Sus

Obiectiv Observaţii

Obiective

Tip

Turistice

Turistic

Mănăstirea

biserică

Sursă

Este una dintre primele mânăstiri Asociația

Rangerilor

din

România,

Colț -Biserica monument

atestate din țară, ctitorie a familei broșura Descoperă Retezatul și Țara

cnezilor

Cândeștilor, vestită familie de cneji Hațegului

Cândea
Suseni

istoric
din

români din Țara Hațegului. Biserica
mânăstirii a fost construită între anii
circumstanțele

1310-1315,
politice

ale

vremii

social-

impunând

construcția cu turn fortificat pentru
apărare. Vechimea vieții monahale a
locului este susținută și de unele
toponime, precum o vale din apropiere,
Valea călugărilor. Peste două secole,
calvinii i-au izgonit pe călugări de aici,
mânăstirea fiind lăsată în paragină.
Abia după Revoluția din 1989, a fost
reînființată ca mânăstire. În zonă
circulă o instorisire conform căreia, pe
lângă călugării de la schit, ar mai fi un
bătrân pustnic ce viețuiește în nevoințe

2

Nr.

Localitate

Crt.

Obiectiv Observaţii

Obiective

Tip

Turistice

Turistic
și

rugăciune,

Sursă
ascuns

în

munții

dimprejur
5

Sălașu de Sus

Cetatea Colț

cetate

Este o cetate fortificată veche, de peste Asociația

Rangerilor

din

România,

600 de ani, care aparține familiei broșura Descoperă Retezatul și Țara
nobiliare Cândea. A fost construită în Hațegului
scop strategic și de apărare, fiind
poziționată pe un colț de stâncă, la
intrarea în micul defileu al Râușorului.
Unele istorisiri și toponime locale
întăresc ideea că acesta ar fi castelul
care l-a înspirat pe Jules Verne să scrie
faimosul său roman Castelul din
Carapți.
6

Sălașu de Sus

Cetatea
Mălăiești

cetate

Datează din secolul al XIV-lea, fiind un Asociația

Rangerilor

din

România,

exemplu de arhitectură medievală broșura Descoperă Retezatul și Țara
specifică fortificațiilor nobiliare ale Hațegului
vremii din Țara Hațegului. Inițial a
servit drept turn-locuință, ulterior fiind
construite ziduri de apărare și patru
turnuri bastion. A aparținut cnejilor
3

Nr.

Localitate

Crt.

Obiectiv Observaţii

Obiective

Tip

Turistice

Turistic

Sursă

români din Sălașu de Sus, curtea
nobiliară și biserica din centrul satului
-cunoscută drept biserica iobagilor
fiind, de asemenea, ctitoriile lor.

7

Sălașu de Sus

Curtea
nobiliară

ruine
din medievale

Sălașu de Sus

A fost construită în Evul Mediu târziu - Asociația

Rangerilor

din

România,

sec al XV-lea de către familia cnejilor broșura Descoperă Retezatul și Țara
de Sălaș. Această familie avea deja Hațegului
cetatea fortificată de la Mălăiești în caz
de

pericol,

construiască

însă
o

a

dorit

să-și

reședință

mai

confortabilă pentru vremea de pace.
Astăzi se pot vedea ruinele care mai
păstrează urmele camerelor spațioase,
dispuse în jurul unei curți interioare.
Arhitectura se remarcă prin ferestrele
largi care aveau sticlă lucrată manual și
bolți de cărămidă, un lux rar în acele
vremuri.
4

Nr.

Localitate

Crt.
8

Sălașu de Sus

Obiectiv Observaţii

Obiective

Tip

Turistice

Turistic

Biserica

biserică

iobagilor

din monument

Sălașu de Sus

istoric

Sursă

Biserica, mai cunoscută sub numele de Asociația

Rangerilor

din

România,

biserica iobagilor sau biserica de peste broșura Descoperă Retezatul și Țara
apă, cu hramul Sfinții Apostoli Pentru Hațegului
și Pavel, este consemnată pe harta
iosefină a Transilvaniei -1769-1773.
Lăcașul de cult se prezintă ca o
construcție necompartimentată, având
un turn simplu, cu foișor deschis de
lemn și un coif amplu, învelit în tablă,
sprijinit de doi stâlpi masivi de zidărie.

9

Sălașu de Sus

Complexul

muzeu

Din dragoste pentru sat și tradiția zonei, Asociația

tehnic

etnografic

un localnic din satul Peșteana a broșura Descoperă Retezatul și Țara

tradițional de la

colecționat vreme de mulți ani, din Hațegului

Peștera

satele hațegane, obiecte de uz casnic și

Rangerilor

din

România,

decorativ. Colecția sa inedită se află
într-o casă tradițională de lemn, peste
drum de biserica medievală. Ospitalier
și mereu cu o vorbă bună, nenea
Antonică povestește precum nimeni
altul despre vechea lume a satului. Are
5

Nr.

Localitate

Crt.

Obiectiv Observaţii

Obiective

Tip

Turistice

Turistic

Sursă

și o surpriză, stupi construiți după
tehnica veche de pe vremea dacilor,
spune dânsul.

11

Sălaşu de Sus

Fâneţele

cu rezervație

Rezervaţie botanică cu plante relicte -1

Geoparcul

Dinozaurilor

Țara

narcise de la naturală

glaciare și cu Fluturii furnicilor, printre Hațegului, pliant Miracole ale naturii -

Nucşoara

cei mai rari fluturi din Europa. Aflată Descoperă Țara Hațegului; -2 Asociația
între satele Sălașu de Sus și Mălăiești, Rangerilor

din

România,

broșura

acest loc se asemăna în perioada post- Descoperă Retezatul și Țara Hațegului
glaciară cu Siberia de astăzi. Aici cresc
specii de flori adaptate la un climat rece
și umed. Plantele au supraviețuit de
când s-a terminat glaciațiunea pentru că
pe sub sol și bolovănișul de granit se
scurg apele reci care coboară din
Munții Retezat. Este o zonă cu o

6

Nr.

Localitate

Crt.

Obiectiv Observaţii

Obiective

Tip

Turistice

Turistic

Sursă

biodiversitate deosebită și abundență
de flori și fluturi.
12

13

Râu de Mori

Uricani

Calcarele de la rezervație

Rezervaţie botanică în amonte de satul

Faţa Fetei

naturală

Clopotiva, cu plante alpine protejateâ

Peştera

rezervație

Rezervaţie

Zeicului

naturală

Scorotei în Retezatul calcaros, în

speologică

pe

Valea

apropierea localității Câmpul lui Neag.
Poate fi vizitată cu plecare din DN 66A,
urmând spre nord traseul marcat cu PG,
prin Cheile Scorotei. A fost declarată
rezervație naturală speologică, datorită
varietății de formațiuni de stalagmite și
un bogat material paleontologic.
14

Râu de Mori

Rezervația

rezervație

Rezervația Științifică Gemenele este o

Știintifică

științifică

arie protejată de interes național, un

Gemenele

regim strict de protecție, prin care
habitatele sunt păstrate în starea lor
naturală, fiind permise doar activitățile
științifice,

cu

acordul

Academiei

Române. Vizitarea rezervației este
7

Nr.

Localitate

Crt.

Obiectiv Observaţii

Obiective

Tip

Turistice

Turistic

Sursă

interzisă, însă rezervația poate fi văzută
înspre vest când se parcurge traseul
marcat cu BR și BG, între Vf. Retezat
și Poarta Bucurei. De asemenea, poate
fi văzută înspre nord și vest de pe
traseul Poarta Bucurei – Șaua Judele –
Subvârful Șesele Mari, marcat cu TR.
Rezervația mai poate fi observată și
când se urmează culmea Prelucele Retezat, la ieșirea în golul alpin,
privind înspre sud.
15

Sălaşu de Sus

Peştera de la peşteră

Pestera, reprezentand cursul subteran al http://www.romaniaroute.ro/

Gura Cetăţii

Paraului Ponorici, este situata la
poalele versantului nordic al Masivului
Retezat, pe malul drept al paraului
Matesti, la est de satul Pestera, cea mai
din amonte asezare de pe valea acestui
parau.

8

Nr.

Localitate

Tip

Turistice

Turistic

Baru, Densuș, GeneralGeoparcul

geoparc

Crt.
16

Obiectiv Observaţii

Obiective

Berthelot,
Răchitova,

Pui,Dinozaurilor
Râu

- UNESCO

de Ţara Hategului

Sursă

Aici puteți descoperi Povestea Țării Pașaportul Copiilor pentru Arii Protejate
Hațegului care începe încă de la
dinozaurii pitici ai Transilvaniei. Dar

Mori, Sarmizegetusa,

geoparcul

Sălașu

dinozauri, înseamnă vulcani preistorici,

de

Sus,

nu

înseamnă

numai

Sântămăria-Orlea,

păduri seculare, mlaștin cu plante

Totești.

carnivore, fânețe cu narcise, păsări,
flori și fluturi. Înseamnă ruinele
capitalei Daciei Romane, cetăți și
castre la Colț, Răchitova sau Mălăiești,
biserici și mănăstiri precum Densuș sau
Prislop. Povestea oamenilor continuă și
astăzi în viața de zi cu zi a hațeganilor.

17

parc național

Parcul
Național
Domogled
Valea Cernei

Este singurul din țară care include un Pașaportul Copiilor pentru Arii Protejate
râu cu totul, de la izvoare la vărsare,

-

împreună cu toți afluenții săi. Parcul
este renumit datorită pinului negru de
Banat, ce crește semeț pe abrupturile de
calcar. Printre crăpăturile de stâncă își
au adăpost viperele cu corn, care sunt
9

Nr.

Localitate

Crt.

Obiectiv Observaţii

Obiective

Tip

Turistice

Turistic

Sursă

un simbol al parcului. Jumătate dintre
fluturii din țară se regăsesc pe muntele
Domogled, iar peșterile termale din
parc sunt unice în România și foare rare
pe glob.
18

Sălașu de Sus

Câmpuri

cu fenomen

Bulgării de granit au fost aduși de Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului,

bulgări

de geomorfologic

ghețari și de râuri din Munții Retezat. pliant Povești în piatră - Descoperă Țara

granit

Maluri pietroase și câmpuri cu bulgări Hațegului;
de granit pot fi văzute pe Valea Râului
Mare și pe Valea Sibiștelului. Acești
bolovani s-au format acum 320 de
milioane de ani în urmă când, în
adâncurile Pământului, magma încinsă
se răcea lent, formând roca dură numită
granit. Mai apoi, în alte milioane de ani,
aerul a modelat granitul în forme
rotunjite, cu linii domoale.

10

Nr.

Localitate

Crt.
19

Uricani

Obiectiv Observaţii

Obiective

Tip

Turistice

Turistic

Cheile Buții

chei

Sursă

De la Complexul Turistic Cheile Buții, http://cnipturicani.ro/en/resursese urmează traseul văii Buții în aval turistice/cheile-butii-muntii-retezat/
circa 5-10 minute. Cheile nu pot fi
parcurse de drumețul obisnuit. Săpate
în formaţiuni calcaroase -încă din
perioada jurasicului, cheile reprezintă o
succesiune de meandre încătuşate, cu
ziduri abrupte ce au înălţimi pe alocuri
de 100 m – perfecte pentru pasionaţii
de alpinism.

20

Uricani

Cheile

chei

Urzicarului
21

Uricani

Cheile Scorotei chei

Cheile Scorotei pot fi vizitate din DN
66A. Sunt parcurse de marcajul PG,
marcaj care urcă până în Șaua Scorota
-Șaua Iepii și care coboară înspre nord
până la cabana Buta.

22

Râu de Mori, Sălașu Vârful Peleaga
de Sus

vârf

Vf. Peleaga are 2509 m altitudine. Pe
vârf se poate ajunge pe marcajele cruce
galbenă și bandă roșie.
11

Nr.

Localitate

Crt.
23

Obiectiv Observaţii

Obiective

Tip

Turistice

Turistic

Râu de Mori, Sălașu Vârful Păpușa

vârf

Sursă

Vf. Păpușa are 2508 m altitudine. Pe
vârf se poate ajunge pe marcajele cruce

de Sus

galbenă și bandă roșie.
24

Râu de Mori

Vârful Retezat

vârf

Vf. Retezat are 2482 m altitudine. Pe
vârf se poate ajun ge pe marcajele
bandă roșie, bandă galbenă și triunghi
albastru.

25

Râu de Mori, Sălașu Vârful Custura

vârf

Vf. Custura are 2457 m altitudine. Pe
vârf se poate ajunge pe marcajele cruce

de Sus

galbenă și bandă roșie.
26

Sălașu de Sus

Vârful Mare

vârf

Vf. Mare are 2463 m altitudine. Pe vârf
se poate ajunge urmând marcajul
triunghi roșu.

27

Râu de Mori

Vârful Judele

vârf

Vf. Judele are 2398 m altitudine. Pe
vârf se poate ajunge pe maracjul
triunghi roșu.

28

Râu de Mori

Vârful Bucura

vârf

Vf. Bucura I are 2433 m altitudine. Pe
vârf se poate ajunge pe marcajul bandă
roșie și bandă galbenă.

12

Nr.

Localitate

Crt.
29

Uricani

Obiectiv Observaţii

Obiective

Tip

Turistice

Turistic

Vârful

Piatra vârf

Sursă

Vf. Piatra Iorgovanului are 2014 m
altitudine. Pe vârf se poate ajunge pe

Iorgovanului

marcajul bandă roșie și triunghi roșu.
30

Uricani

Vârful Piule

vârf

Vf. Piule are 2081 m altitudine. Pe vârf
se poate ajunge pe marcajul bandă
galbenă.

31

Râu de Mori

Vârful Gugu

vârf

Vf. Gugu are 2291 m altitudine. Pe vârf
se poate ajunge pe marcajul cruce roșie.
Vârful se află în Munții Godeanu.

32

Râu de Mori, Zăvoi, Vârful
Pades

vârf

Vf. Godeanu are 2229 maltitudine.
Vârful se află în Munții Godeanu, iar pe

Godeanu

vârf se poate ajunge pe marcajul bandă
roșie.
33

Sălașu de Sus

Cascada Lolaia cascadă

Cascada Lolaia, se poate vizita de pe
drumul forestier Cârnic – Pietrele, pe
marcajul bandă albastră.

34

35

Sălașu de Sus
Sălașu de Sus

Cascada Maria cascadă

Cascada Maria Magdalena se află pe

Magdalena

marcajul triunghi albastru.

Cascada
Pietrele

cascadă

Cascada Pietrele se poate vizita pe
marcajul bandă albastră.
13

Nr.

Localitate

Crt.
36

37

Râu de Mori
Râu de Mori

Obiectiv Observaţii

Obiective

Tip

Turistice

Turistic

Cascada

cascadă

Cascada

Sursă

Râușor

este

situată

pe

Râușor

marcajul punct galben.

Lacul Stânișoara lac glaciar

Are o adâncime maximă de un metru, Nae Popescu, Munții Retezat, Colecția
se întinde pe o suprafață de 1,72 hectare Munții Noștri nr. 25, Editura Sport
și este situat la 2000 m altitudine.

38

Râu de Mori

Lacul Bucura

lac glaciar

Turism, 1982.

Lacul Bucura, situat la 2041 m Nae Popescu, Munții Retezat, Colecția
altitudine, este lacul glaciar cu cea mai Munții Noștri nr. 25, Editura Sport
mare suprafață din țară, el se întide pe Turism, 1982.
8,8 hectare. Adâncimea este de 15,7
metri. La lac se ajunge urmând
marcajele punct roșu, cruce roșie, cruce
galbenă, bandă albastră, cruce albastră,
punct

galben.

Datorită

frumuseții

culorii sale, de un azuriu inegalabil,
lacul este apreciat ca un obiectiv de
mare interes turistic.

14

Nr.

Localitate

Crt.
39

Râu de Mori

Obiectiv Observaţii

Obiective

Tip

Turistice

Turistic

Lacul Zănoaga

lac glaciar

Sursă

Lacul Zănoaga este lacul glaciar cel Nae Popescu, Munții Retezat, Colecția
mai adând din țara noastră, având o Munții Noștri nr. 25, Editura Sport
adâncime de 29 m. Este aflat la 1997 m Turism, 1982.
altitudine și are o suprafață de 6,5
hectare. Ocupând treapta înaltă sub
peretele vârfului Zănoaga, lacul oferă
imaginea tipică a unui lac glaciar situat
între faldurile crestelor înalte. La lac se
ajunge urmând traseele marcate cu
cruce albastră și triunghi roșu.

40

Sălașu de Sus

Tăul

dintre lac glaciar

Tăul dintre Brazi se află la 1740 m Nae Popescu, Munții Retezat, Colecția
altitudine și este situat la limita Munții Noștri nr. 25, Editura Sport

Brazi

superioară a pădurii de molid. La lac se Turism, 1982.
ajunge pe marcajul punct roșu.
41

Sălașu de Sus

Lacul Galeș

lac glaciar

Lacul Galeș este așezat pe o treaptă Nae Popescu, Munții Retezat, Colecția
suspendată lângă vârful Valea Rea la o Munții Noștri nr. 25, Editura Sport
altitudinea de 2040 m și este înconjurat Turism, 1982.
de pajiști alpine. Are o adâncime de
20,5 metri și o suprafață de 3,6 hectare.

15

Nr.

Localitate

Crt.

Obiectiv Observaţii

Obiective

Tip

Turistice

Turistic

Sursă

Se află pe marcajele triunghi roșu și
cruce roșie.

42

Sălașu de Sus

Tăul Țapului

lac glaciar

Tăul Țapului este situat în căldarea de Nae Popescu, Munții Retezat, Colecția
la obârșia Râului Bărbat, la o altitudine Munții Noștri nr. 25, Editura Sport
de 2610 m. Are 5,9 m adâncime și o Turism, 1982.
suprafață de 2,2 hectare. La lac se
ajunge pe traseul marcat punct roșu.

43

Sălașu de Sus

Lacul Mare al lac glaciar

Lacul Mare al Custurii este situat la Nae Popescu, Munții Retezat, Colecția

Custurii

2226 m altitudine, având o adâncime de Munții Noștri nr. 25, Editura Sport
9 m și o suprafață de 2,78 hecatre. Turism, 1982.
Lacul poate fi văzut de pe traseele
marcate cruce galbenă și bandă roșie.

16

Nr.

Localitate

Crt.
44

Râu de Mori

Obiectiv Observaţii

Obiective

Tip

Turistice

Turistic

Lacul

lac glaciar

Ghimpele

Sursă

Lacul Ghimpele -Peleaga este situat la Nae Popescu, Munții Retezat, Colecția
2122 m altitudine, are 4,2 m adâncime Munții Noștri nr. 25, Editura Sport

-

și se întinde pe o suprafață de 1,72 Turism, 1982.

Peleaga

hectare. Are o fprmă circulară și se află
în bazinul văii Peleaga. Pe lângă lac
trece traseul marcat punct albastru.
45

Râu de Mori

Lacul Ștevia

lac glaciar

Lacul Ștevia este situat la 2060 m Nae Popescu, Munții Retezat, Colecția
altitudine, are o adâncime maximă de 3 Munții Noștri nr. 25, Editura Sport
m și se întinde pe o suprafață de 0,77 Turism, 1982.
hecatre. Lacul se află în căldarea nordiă
a vârfului Retezat. Aici se poate ajunge
pe marcajul bandă roșie.

46

Râu de Mori

Lacul Florica

lac glaciar

În compartimentul vestic al căldării Nae Popescu, Munții Retezat, Colecția
Bucura se află salba de lacuri cu nume Munții Noștri nr. 25, Editura Sport
de fete. Lacul Florica este situat la cea Turism, 1982.
mai mare altitudine dintre ele, la 2083
m, are o adâncime de 2,2 m și o
suprafață de 0,80 hectare. Lacul Florica
se află pe traseele marcate cu punct
roșu și triunghi roșu.
17

Nr.

Localitate

Crt.
47

Râu de Mori

Obiectiv Observaţii

Obiective

Tip

Turistice

Turistic

Lacul Viorica

lac glaciar

Sursă

Lacul Viorica se află situat sub Lacul Nae Popescu, Munții Retezat, Colecția
Florica, la 2070 m altitudine, se întinde Munții Noștri nr. 25, Editura Sport
pe o suprafață de aproape un hectar și Turism, 1982.
are o adâncime de 5,7 m. Lacul se află
pe marcajul punct roșu și triunghi roșu.

48

Râu de Mori

Lacul Ana

lac glaciar

Coborând pe salba de lacuri, la 1979 m Nae Popescu, Munții Retezat, Colecția
altitudine se află Lacul Ana, cu o Munții Noștri nr. 25, Editura Sport
adâncime de 11,6 m și o suprafață de Turism, 1982.
3,10 hectare, incadrat de pajiști alpine
întinse la sud. Se află pe marcajul punct
roșu.

49

Râu de Mori

Lacul Lia

lac glaciar

Cu o formă triunghiulară, înconjurat de Nae Popescu, Munții Retezat, Colecția
jnepenișuri și străjuit de Pintenul Munții Noștri nr. 25, Editura Sport
Slăveiului, se află Lacul Lia, la 1930 m Turism, 1982.
altitudine. Are o adâncime de 4,3 m și
o suprafașă de 1,3 hectare. Lacul se află
pe traseul marcat punct roșu.

18

Nr.

Localitate

Crt.
50

Râu de Mori

Obiectiv Observaţii

Obiective

Tip

Turistice

Turistic

Tăul Agățat

lac glaciar

Sursă

Tăul Agățat este situat tot pe partea Nae Popescu, Munții Retezat, Colecția
vestică a căldării Bucura, la o altitudine Munții Noștri nr. 25, Editura Sport
de 2208 m. Ascuns în căușul plin cu Turism, 1982.
lespezi de sub poarta Bucurei, tăul are
o adâncime de 2,3 metri și o suprafață
de 0,11 hecare. Se află pe traseul
marcat cu triunghi roșu.

51

Râu de Mori

Tăul Porții

lac glaciar

Situat în partea de sus al Tăului Agățat, Nae Popescu, Munții Retezat, Colecția
tot în compartimentul vestic al căldării Munții Noștri nr. 25, Editura Sport
Bucura, la 2260 m altitudine, Tăul Turism, 1982.
Porții are o adâncime de 4,3 m și o
suprafață de 0,5 hectare. La tău se poate
ajunge pe traseele marcate cu bandă
galbenă și punct roșu.

52

Râu de Mori

Lacul
Apei

Gura lac
acumulare

de Lacul de acumulare Gura Apei se Nae Popescu, Munții Retezat, Colecția
întinde pe 7 km și are o adâncime de 80 Munții Noștri nr. 25, Editura Sport
m. Lacul alimentează hidrocentrala de Turism, 1982.
la Clopotiva. La lac se ajunge pe
traseele marcate cu punct albastru -DJ
685, cruce albastră și cruce roșie.
19

Structuri turistice
Tabel 2. Structuri turistice în Parcul Național Retezat şi siturile suprapuse şi localităţile învecinate
Nr.

Tip Structură

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

1

Hunedoara

Sălașu de Sus

Centrul de Vizitare Nucșoara

centru de vizitare

2

Hunedoara

Râu de Mori

Centrul de Vizitare Ostrovel

centru de vizitare

3

Hunedoara

Sălașu de Sus

Centrul de Informare Pietrele

centru de informare

4

Hunedoara

Uricani

Punctul de Informare Buta

punct de informare

5

Hunedoara

Râu de Mori

Punctul de Informare Brădățel

punct de informare

Crt

turistică

Observaţii

Casa Pietrelor este o constructie din
piatra, lemn, lut, apa si baloti de paie care
spune povestea pietrelor si a
6

Hunedoara

Râu de Mori

Casa Pietrelor

punct de vizitare

vietuitoarelor care traiesc sau au trait pe
Pamant. Aici veti afla mai multe despre
pietre si fosile, dar si despre cat de
stranse sunt legaturile dintre acestea,
formele de relief, si viata pe Pamant. Este
20

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
un spatiu de vizitare si de educatie nonformala.

Pârtia Cheile Buții este o pârtie albastră
cu un grad de dificultate mediu și are
lungimea de 400 de metri. Altitudinea de
plecare este la 1099 de metri, are
diferența de nivel de 60 de metri și
7

Hunedoara

Uricani

Pârtia de schi Cheile Butii

pârtie de schi

altitudinea de sosire la 1039 de metri.
Pârtia Cheile Buții are suprafața de 1,4
hectare și este deservită de o instalație de
transport pe cablu – teleski. Nu are
nocturnă și nici tunuri de zăpadă
artificială.
Este o pârtie roșie cu un grad mediu de

8

Hunedoara

Râu de Mori

Pârtia Râușor P1

pârtie de schi

dificultate și are o lungime de 550 de
metri. Este dotat cu instalație de zăpadă
artificială supersnow și cu instalație de
21

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
iluminare nocturnă. Pârtia Râușor P1 este
deservită de Teleski 1 -T1 pe o lungime
de 350 de metri, cu o diferență de nivel
de 92 de metri și o capacitate de 700 de
persoane pe oră.
Este o pârtie neagră cu un grad avansat de
dificultate și are o lungime de 700 de
metri. Se deschide doar în perioada cu

9

Hunedoara

Râu de Mori

Pârtia Râușor P2

pârtie de schi

zăpadă peste 50 de centimetri. Pârtia
Râușor P2 este deservită de Teleski 2 -T2
pe o lungime de 450 de metri, cu o
diferență de nivel de 140 de metri și o
capacitate de 700 de persoane pe oră.
Din vârful pârtiei se coboară spre nord,
şerpuiește prin pădure şi după

10

Hunedoara

Râu de Mori

Pârtia Râușor P3

pârtie de schi

aproximativ 1000 de metri se
intersectează cu traseul 1 la jumătatea
pârtiei -aproximativ 1500 m lungime.

22

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
Din vârful pârtiei se pleacă spre nord,
imediat se virează la stânga spre nord-

11

Hunedoara

Râu de Mori

Pârtia Râușor P4

pârtie de schi

vest -spre releu, la releu se intersectează
cu traseul 2 și apoi cu traseul 1 la
jumătatea pârtiei -aproximativ 1200 m
lungime.
Este situat lângă Baza Salvamont și este
administrat de Serviciul Salvamont
Râușor. Traseele aventură, cu diferite
grade de dificultate, oferă o adevărată
distracție la înălțime, printre brazi, care se

12

Hunedoara

Râu de Mori

Parcul de aventură Râușor

parc de aventură

încheie cu o tiroliană de 85 m lungime.
Pe durata parcurgerii traseelor veți fi
ghidați și asistați de salvamontiști, care
vă asigură și echipamentul de siguranță.
În parc se află și un traseu special
amenajat pentru cei mici și dornici de
aventură.

23

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
Suspendate deasupra Pârâului Negru,
atelierele de echilibru -cum sunt scările
sau bârnele cu lanţuri, prinse în stâncă și
tiroliana vă provoacă la curaj, într-un

13

Hunedoara

Uricani

Parcul de aventură Părăul Negru

parc de aventură

peisaj mirific. Lungimea totală a parcului
este de 388m. Înălțimea maximă atinge
23,5m. Parcul este împărțit în 3 secțiuni.
Toată lumea este asigurată cu carabine,
hamuri şi căşti de protecţie.
Camparea în Parcul Național Retezat este

14

Hunedoara

Râu de Mori

Loc de campare Bucura

loc de campare

permisă doar în locurile agreate de către
Administrația Parcul Național Retezat.
Acesta este unul dintre acele locuri.
Camparea în Parcul Național Retezat este

15

Hunedoara

Uricani

Loc de campare Buta

loc de campare

permisă doar în locurile agreate de către
Administrația Parcul Național Retezat.
Acesta este unul dintre acele locuri.

16

Hunedoara

Uricani

Loc de campare Câmpușel

loc de campare

Camparea în Parcul Național Retezat este
permisă doar în locurile agreate de către

24

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
Administrația Parcul Național Retezat.
Acesta este unul dintre acele locuri.
Camparea în Parcul Național Retezat este

17

Hunedoara

Sălașu de Sus

Loc de campare Cârnic

loc de campare

permisă doar în locurile agreate de către
Administrația Parcul Național Retezat.
Acesta este unul dintre acele locuri.
Camparea în Parcul Național Retezat este

18

Hunedoara

Râu de Mori

Loc de campare Gura Zlata

loc de campare

permisă doar în locurile agreate de către
Administrația Parcul Național Retezat.
Acesta este unul dintre acele locuri.
Camparea în Parcul Național Retezat este

19

Hunedoara

Râu de Mori

Loc de campare Lăpușnicu Mare

loc de campare

permisă doar în locurile agreate de către
Administrația Parcul Național Retezat.
Acesta este unul dintre acele locuri.
Camparea în Parcul Național Retezat este

20

Hunedoara

Sălașu de Sus

Loc de campare Pietrele

loc de campare

permisă doar în locurile agreate de către
Administrația Parcul Național Retezat.
Acesta este unul dintre acele locuri.

25

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
Camparea în Parcul Național Retezat este

21

Hunedoara

Râu de Mori

Loc de campare Poiana Pelegii

loc de campare

permisă doar în locurile agreate de către
Administrația Parcul Național Retezat.
Acesta este unul dintre acele locuri.
Camparea în Parcul Național Retezat este

22

Hunedoara

Râu de Mori

Loc de campare Râu Mare

loc de campare

permisă doar în locurile agreate de către
Administrația Parcul Național Retezat.
Acesta este unul dintre acele locuri.
Camparea în Parcul Național Retezat este

23

Hunedoara

Râu de Mori

Loc de campare Râușor

loc de campare

permisă doar în locurile agreate de către
Administrația Parcul Național Retezat.
Acesta este unul dintre acele locuri.
Camparea în Parcul Național Retezat este

24

Hunedoara

Râu de Mori

Loc de campare Rotunda

loc de campare

permisă doar în locurile agreate de către
Administrația Parcul Național Retezat.
Acesta este unul dintre acele locuri.
Camparea în Parcul Național Retezat este

25

Hunedoara

Sălașu de Sus

Loc de campare Stâna de Râu

loc de campare

permisă doar în locurile agreate de către
Administrația Parcul Național Retezat.
Acesta este unul dintre acele locuri.
26

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
Camparea în Parcul Național Retezat este

26

Hunedoara

Râu de Mori

Loc de campare Zănoaga

loc de campare

permisă doar în locurile agreate de către
Administrația Parcul Național Retezat.
Acesta este unul dintre acele locuri.
Refugiul Zănoaga, 2000 m -permanență

27

Hunedoara

Râu de Mori

Refugiul Zănoaga

refugiu

Salvamont iunie - septembrie, se afla pe
marcaj TR și CA.
Refugiul Stănuleți, 1270 m, se ajunge pe

28

Hunedoara

Râu de Mori

Refugiul Stănuleți

refugiu

drumul de la Barajul Gura Apei – Poiana
Pelegii, care este și marcat cu PA.
Refugiul Gugu -Branu, 1686 m, se ajunge

29

Hunedoara

Râu de Mori

Refugiul Gugu

refugiu

pe traseul marcat cu CR, de la Lacul de
acumulare Gura Apei.
Refugiul Stâna de Râu, 1630 m, situat

30

Hunedoara

Sălașu de Sus

Refugiul Stâna de Râu

refugiu

într-o poiană, la intersecția marcajelor PR
cu TA, pe valea Râu Bărbat.
Refugiul Condor, 1770 m, este situat în

31

Hunedoara

Râu de Mori

Refugiul Condor

refugiu

apropierea traseului marcat cu BR, ce
urcă de la Complexul Turistic Râușor
spre Vf. Retezat. Refugiul se află în
27

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
pădure, la câteva zeci de metri de traseu,
însă devierea înspre vest nu este clară și
mulți turiști nu observă poteca ce duce la
refugiu.
Refugiul Baleia, 1430 m, se află lângă
Cantonul Silvic Baleia, în apropierea
fostei cabane Baleia. Refugiul nu este în
interiorul PN Retezat, dar se află în

32

Hunedoara

Pui

Refugiul Baleia

refugiu

proximitatea acestuia. De asemenea,
refugiul nu se află exact pe un traseu
turistic marcat, dar se găsește puțin mai la
sud de traseul marcat cu BR, care urcă
din Hobița până în zona centrală a
masivului Retezat.
Situată la 1280 m altitudine, accseul din
Hațeg se face mergând pe DN 68, apoi pe

33

Hunedoara

Râu de Mori

Baza Salvamont Râușor

bază salvamont

DJ 685 prin comuna Râu de Mori,
urmărind traseul marcat cu TR. Baza
Salvamont Râușor este deschisă tot
timpul anului. Cu o capacitate de 20 de
28

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
locuri, poate fi folosită ca refugiu montan
în caz de nevoie. Este echipată cu tot ce e
necesar pentru a asigura salvările
montane.
Refugiul Salvamont Bucura, 2041 m. La
refugiu se poate ajunge urmând traseele

34

Hunedoara

Râu de Mori

Refugiul Salvamont Bucura

refugiu salvamont

marcate cu BA, PR, CR, CG, PG, CA. Se
asigură permanență Salvamont în
perioada iunie – septembrie.
Refugiul Salvamont Buta, 1630 m, aflat

35

Hunedoara

Uricani

Refugiul Salvamont Buta

refugiu salvamont

pe traseele marcate cu BA, BG, CR, PG.
Se asigură permanență Salvamont în
perioada iunie – septembrie.
Refugiul Salvamont Poiana Pelegii, 1630

36

Hunedoara

Râu de Mori

Refugiul Salvamont Poiana Pelegii

refugiu salvamont

m, se află la intersecția traseelor CR, BA,
PA. Se asigură permanență Salvamont în
perioada iunie – septembrie.

29

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
Refugiul Salvamont Pietrele, 1480 m.
Aici se poate ajunge pe traseele marcate

37

Hunedoara

Sălașu de Sus

Refugiul Salvamont Pietrele

refugiu salvamont

cu BA, BG, TA, TR. Se asigură
permanență Salvamont în perioada iunie
– septembrie și în week-end restul anului.

38

Hunedoara

Sălașu de Sus

Pădurea și omul

potecă tematică
Cârnic - Capul Dealului. Se parcurge în
3-4 ore și are o dificultate mică-medie.
Turiștii care parcurg acest traseu vor afla

39

Hunedoara

Sălașu de Sus

Viețuitoarele de lângă noi

potecă tematică

informații despre pădure, stâne și păstorit,
moș Martin și puii lui, Legendapietrei lui
Tiboc, ouă care nu sunt ouă și ciuperci
uriașe.
Pietrele - Stânișoara - Șaua Ciurila Culmea Lolaia - Centrul de Informare
Pietrele, care se parcurge în 3-4 ore, fiind

40

Hunedoara

Sălașu de Sus

Caprele negre și vecinii lor

potecă tematică

de dificultate medie - mare. Atracțiile de
pe traseu sunt școala iezilor, concursul
Ghici câte capre negre pasc?, masa
căpcăunului, urme de animale.
30

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
Viaduct Valea Nucșoarei - Cetatea Colț
cu o durată de 2 ore, de dificultate mică.

41

Hunedoara

Râu de Mori,
Sălașul de Sus

Castelul din Carpați

potecă tematică

Printre atracțiile traseului se află povestea
Castelului din Carpați al lui Jules Verne,
plantele și animalele care trăiesc în zonă,
istoria locului.
Pleacă de la baza pârtiei Râușor, urcă prin
pădurea de molid, străbate o zonă de

42

Hunedoara

Râu de Mori

Traseul curioșilor

potecă tematică

jnepeniș și se afârșește în etajul alpin pe
Șaua Ciurila. Traseu marcat cu cruce
albastru, poate fi făcut în 4-5 ore dusîntors.
Cârnic - Pietrele - Lacul Bucura - Șaua

Sălașu de Sus,
43

Hunedoara

Râu de Mori,
Uricani

Calea lupului

potecă tematică

Plaiul Mic - Cabana Buta - Cheile Buții,
cu o durată de 11 ore, de dificultate
medie.

31

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
Este vandalizată complet, nu mai există
în teren. Pleca de la Centrul de Vizitare
Nucșoara până la Cetatea Mălăiești și
Peștera. Traseul durează 3-4 ore și are o

44

Hunedoara

Sălașu de Sus

Natură, oameni și istorie

potecă tematică

dificultate mică spre medie. Panourile
informative conțineau lucruri interesante
despre turnul fără uși, ferigi uriașe,
legenda Peșterii lotrilor, iarba șarpelui,
locul mistreților.
Poteca pornește din DN66A, din zona
Câmpul Mielului. Timp de 3.5 - 4 ore

45

Hunedoara

Uricani

Traseul turistic tematic Podul
Natural din Scocul Urzicarului

potecă tematică

urcă spre Podul Natural pe lângă Sfinxul
Urzicarului și prin Cheile Urzicarului.
Poteca este marcată cu marcajul Floare
Roșie.

Sălașu de Sus,
46

Hunedoara

Râu de Mori,
Uricani

Munții Retezat. Traseul este marcat cu

Ohaba de sub Piatra – Nucşoara –
Cârnic – Cabana Pietrele – Cabana

potecă marcată pentru

Genţiana – Curmătura Bucurei –

drumeţie

Lacul Bucura – Poiana Pelegii –

bandă albastră și triunghi albastru.
Traseul marcat cu bandă albastră
traversează masivul de la N la S și se
parcurge în 18-19 ore. Traseul marcat cu
32

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii

Şaua Plaiul Mic – Cabana Buta –

triunghi albastru se parcurge într-o oră și

Cheile Buţii – Câmpu lui Neag

reprezintă o scurtătura din Curba Soacrei
spre Gențiana.

Pui – Hobiţa – Creasta Şerelului –
Refugiul Baleia – Culmea CozmaBaleia – Vf. Lănciţa – Şaua Vf.

47

Hunedoara

Pui, Sălașu de

Mare – Porţile Închise – Vf. Păpuşa

Sus,Râu de

– Şaua Pelegii – Vf. Peleaga –

Mori

Curmătura Bucurei – Vf. Bucura I –

Munții Retezat. Traseul este marcat cu
potecă marcată pentru

bandă roșie și se parcurge în 15-16 ore.

drumeţie

Traseul este pe creasta principală nordică,
ce traversează masivul de la E la V.

Şaua Retezatului – Vf. Retezat –
Şaua Lolaia – Lacul Ştevia – Pârtia
Râușor – Baza Salvamont Râuşor
Uricani – Curmătura Tulişa –
Uricani, Râu de
48

Hunedoara

Mori, Tismana,
Pades

Culmea Văcarea – Culmea Custura-

Munții Retezat. Traseul este marcat cu

Gruniu – Vf. Custura – Şaua Plaiul

potecă marcată pentru

bandă roșie și se parcurge în 15-16 ore.

Mic – Culmea Drăcşanu – Piatra

drumeţie

Traseul este pe creasta principală sudică,

Iorgovanului – Şaua Paltina – Vf.

ce traversează masivul de la E la V.

Galbena – Vf. Godeanu

33

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
Munții Retezat. Traseu marcat cu triunghi

Cabana Pietrele – Valea Pietrele –
49

Hunedoara

Sălașu de Sus

roșu și punct roșu. Traseul marcat cu

Valea Galeş – -Tăul dintre Brazi –

potecă marcată pentru

triunghi roțu se parcurge în 4-4,5 ore.

Valea Galeș – Lacul Galeş – Şaua

drumeţie

Traseul marcat cu punct rosu se parcurge

Vf. Mare – Vf. Mare.

ăntr-o oră și reprezintă o variantă prin
Tăul dintre Brazi.

50

51

Hunedoara

Hunedoara

Sălașu de Sus

Sălașu de Sus,
Râu de Mori

Cabana Pietrele – Valea Rea –

potecă marcată pentru

Tăurile din Valea Rea – Şaua Pelegii

drumeţie

Cabana Pietrele – Valea Stânişoarei
– Lacul Stânişoara – Şaua
Retezatului – Vf. Retezat

Munții Retezat. Traseul este marcat cu
punct galben și se poate parcurge în 3-3,5
ore.

potecă marcată pentru

Munții Retezat. Traseul este marcat cu

drumeţie

punct albastru și se parcurge în 3,5-4 ore.

Cabana Pietrele – Culmea Lolaia –

52

Hunedoara

Sălașu de Sus,
Râu de Mori

Şaua Ciurila – Vf. Lolaia – Şaua
Lolaia – Vf. Retezat – Şaua
Retezatului – Poarta Bucurei – Tăul

potecă marcată pentru
drumeţie

Munții Retezat. Traseul este marcat cu
bandă galbenă și se poate parcurge în 5,56 ore.

Porţii – Lacul Bucura

53

Hunedoara

Sălașu de Sus,
Râu de Mori

Cabana Pietrele – Valea Stânişoarei
– Şaua Ciurila – Pârtia Râușor –
Baza Salvamont Râuşor

potecă marcată pentru
drumeţie

Munții Retezat. Traseul este marcat cu
cruce albastră și se poate parcurge în 22,5 ore.
34

Nr.
Crt

54

55

Judeţ

Hunedoara

Hunedoara

Localitate

Sălașu de Sus

Râu de Mori

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Lacul Galeş – Şaua Zănoagelor –

potecă marcată pentru

Tăurile din Valea Rea – Şaua Pelegii

drumeţie

Valea Nucşoara – Cetatea Colţ

potecă marcată pentru
drumeţie

Observaţii
Munții Retezat. Traseul este marcat cu
cruce roșie și se poate parcurge în 2-2,5
ore.
Munții Retezat. Traseul marcat cu
triunghi albastru se parcurge în 1-1,15
ore.

Râu de Mori – Suseni – Valea
Râuşor – Baza Salvamont Râuşor –
56

Hunedoara

Râu de Mori

Pârtia Râușor – Valea Valereasca –
Şaua Muncelu – Culmea Prelucele-

potecă marcată pentru

Munții Retezat. Traseul este marcat cu

drumeţie

triunghi roșu și se parcurge în 7-8 ore.

potecă marcată pentru

Munții Retezat. Traseul este marcat cu

drumeţie

punct albastru și se parcurge în 15-16 ore.

potecă marcată pentru

Munții Retezat. Traseul este marcat cu

drumeţie

triunghi roșu și se parcurge în 8-8,5 ore.

Retezat – Vf. Retezat
Brazi – Cabana Gura Zlata – Lacul
Gura Apei – Cabana Rotunda –
57

Hunedoara

Râu de Mori

Lunca Berhina – Poiana Pelegii –
Valea Peleaga – Tăul Ghimpele –
Şaua Pelegii
Cabana Gura Zlata – Casa

58

Hunedoara

Râu de Mori

Academiei – Valea Radeşu Mare –
Cioaca Porumbelului – Platoul

35

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii

Radeş-Zlata – Lacul Zănoaga – Șaua
Judele – Lacul Bucura

Lacul Gura Apei – Culmea Zlata –
59

Hunedoara

Râu de Mori

Vf. Zlata - Platoul Radeș-Zlata –

potecă marcată pentru

Lacul Zănoaga – Tău Rasucit –

drumeţie

Culmea Slăveiu – Lacul Bucura

60

Hunedoara

Râu de Mori

Lunca Berhina – Crucea Trăznitului

potecă marcată pentru

– Culmea Slăveiu – Lacul Bucura

drumeţie

Munții Retezat. Traseul este marcat cu
cruce albastră și se poate parcurge în 8-9
ore.
Munții Retezat. Traseul este marcat cu
punct galben și se poate parcurge în 7,5-8
ore.

Refugiul Baleia – Culmea Cozma-

61

Hunedoara

Pui, Sălașu de

Baleia – Șaua Gorova – Refugiul

Sus, Râu de

Stâna de Râu – Șaua Custurii –

Mori

Valea Peleaga – Refugiul Salvamont

potecă marcată pentru
drumeţie

Munții Retezat. Traseul este marcat cu
triunghi albastru și se poate parcurge în
7-8 ore.

Poiana Pelegii

62

Hunedoara

Pui, Sălașu de
Sus

Pui – Hobița – Valea Râu Barbat –
Stâna de Râu – Tăul Țapului –
Porțile Închise

potecă marcată pentru
drumeţie

Munții Retezat. Traseul este marcat cu
punct roșu și se poate parcurge în 9-10
ore.

36

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Lacul Bucura – Lacul Lia – Lacul
63

Hunedoara

Râu de Mori

Ana – Lacul Viorica – Lacul Florica

potecă marcată pentru

– Tăul Agățat – Tăul Porții – Lacul

drumeţie

Bucurelu – Lacul Bucura

Observaţii
Munții Retezat. Traseul este marcat cu
punct roșu și se poate parcurge în 1,5-2
ore.

Uricani – Dealul Șerpilor – Șaua

64

Hunedoara

Uricani, Sălașu

Tulișa – Saua Bilugu – Vf. Bilugu –

de Sus, Râu de

Vf. Văcarea – Vf. Lazărul – Vf.

Mori

Custura – Vf. Păpușa – Vf.Peleaga –

potecă marcată pentru
drumeţie

Munții Retezat. Traseul este marcat cu
cruce galbenă și se poate parcurge în 1214 ore.

Căldarea Berbecilor – Lacul Bucura

65

Hunedoara

Uricani, Râu de
Mori

Câmpu lui Neag – Cantonul silvic
Câmpușel – Piatra Iorgovanului –
Șaua Paltina – Lunca Berhina
Complex Turistic Cheile Buții –

66

Hunedoara

Uricani

Dâlma Mare – Vf. Pleșa – Vf. Piule
– Șaua Scorota – Cabana Buta
Câmpuşel – Scocul Scorotei – Stâna

67

Hunedoara

Uricani

Scorota – Şaua Scorota – Cabana
Buta

68

Hunedoara

potecă marcată pentru
drumeţie
potecă marcată pentru
drumeţie
potecă marcată pentru
drumeţie

Munții Retezat. Traseul este marcat cu
triunghi roșu și se poate parcurge în 7-8
ore.
Munții Retezat. Traseul este marcat cu
bandă galbenă și se poate parcurge în 8-9
ore.
Munții Retezat. Traseul este marcat cu
punct galben și se poate parcurge în 4-5
ore.

Câmpuşel – Pasul Jiu – Cerna -Tăul

potecă marcată pentru

Munții Retezat. Traseul este marcat cu

Raţii – Ciuceava Neagră – Valea

drumeţie

punct roșu și se poate parcurge în 4-5 ore.
37

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii

Sturului – Cheile Cernişoarei –
Izbucul Cernei

69

70

Hunedoara

Hunedoara

Râu de Mori

Râu de Mori

Lacul Gura Apei - Culmea Branu -

potecă marcată pentru

Refugiul Branu - Vârful Gugu

drumeţie

Fruntea Izvorului - Cascada Râușor

potecă marcată pentru
drumeţie

Munții Retezat. Traseul este marcat cu
cruce roșie și se poate parcurge în 6-7
ore.
Este un traseu scurt, care permite
vizitarea Cascadei Râușor cu plecare din
zona Bazei Salvamont Râușor
Munții Godeanu. Traseul este marcat cu
cruce roșie, pornește de la Pârâul Iovanul
și urcă până în Șaua Mițului, la granița cu
județul Hunedoara. La momentul

Pârâul Iovanul – Plaiul Bulzului –
71

Gorj

Padeș

creasta masivul Godeanu – Seaua
Mițului

elaborării prezentului document, acest
potecă marcată pentru

traseu se suprapune foarte puțin peste

drumeţie

suprafața PNR, doar câteva sute de metri,
la limita sud-vestică a parcului. Punctul
final este Lacul Gura Apelor, în porțiunea
de creastă principală a Munților Godeanu
nu este marcată complet. Este marcat pe
porțiunea Vf. Gugu - Refugiul Gugu 38

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
Lacul Gura Apelor. Lungime traseu 13,7
km

Munții Godeanu. Traseul este marcat cu
cruce albastră, pornește de la Pârâul
Pârâul Iovanul – Culmea Mocirliului
72

Gorj

Padeș

– creasta masivul Godeanu – Seaua
Mițului

Iovanul și urcă până în Șaua Mițului pe
potecă marcată pentru

Culmea Mocirliului, la granița cu județul

drumeţie

Hunedoara. acest traseu se suprapune
foarte puțin peste suprafața PNR, doar
câteva sute de metri, la limita sud-vestică
a parcului. Lungime traseu 11,8 km

Hunedoara,
73

Gorj, Caraș
Severin

Munții Godeanu.Traseul este marcat cu

Râu de Mori,
Tismana,
Padeș, Zăvoi,
Teregova

Traseu creasta masivul Godeanu

potecă marcată pentru
drumeţie

bandă roșie și serpuiește când într-o
parte, când în cealaltă, peste limitele de
județ între Hunedoara, Gorj și CarașSeverin. are 29,4 km lungime.
39

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
Munții Țarcu.Traseul este marcat cu
bandă roșie și în partea sa estică întră pe
suprafața PNR. Lungimea totală este de

74

Hunedoara,
Caraș Severin

34 km. Detaliile traseului sunt Traseul de

Râu de Mori,
Zăvoi,

Traseul de creasta: Munții Țarcu

Teregova

potecă marcată pentru

creasta: Complex Turistic Muntele Mic -

drumeţie

1550 m - Cuntu - Varful Tarcu -2190 m Saua Plaiului - Saua Scheiului -1886 m Varful Matania -2150 m - Vf Baicu -2123
m - Saua Iepei -1727 m - Valea Corciova
- Barajul Gura Apelor -1070 m
Munții Țarcu. Traseul este doar tangent la

Poiana Marului - La Preluci - Varful
75

Caraș Severin

Zăvoi

Poiana Nedeii - Varful Bistricioara Varful Matania

limita parcului, intersectându-l în partea
potecă marcată pentru

sa sud-vestică, în zona stâncoasă a

drumeţie

Vârfului Matania. Lungimea totală este
de 12,5 km și timpul estimat de 13-14 ore
și este marcat cu triunghi albastru.
Munții Țarcu. Traseul este situat în partea

76

Caraș Severin,

Zăvoi,

potecă marcată pentru

de sud-vest a parcului. Lungimea totală

Gorj

Teregova,

drumeţie

este de 13,75 km și este marcat cu punct
roșu.
40

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
Cabana Gențiana face parte din zona
Gențiana - Pietrele - Cârnic - Sălașu de
Sus. Se află pe Valea Pietrelor, la 2,5 - 3
ore de mers din Cârnic. Cabana dispune

77

Hunedoara

Cabana Gențiana

cabană

de 42 de locuri de cazare, 24 de paturi în
pod și 18 paturi în camera de la parter.
Este deschisă tot timpul anului. Are sursă
de apă -izvor, se poate servi ceai și cafea,
dar nu se poate mânca la cabană.
Cabana Pietrele face parte din zona
Gențiana - Pietrele - Cârnic - Sălașu de
Sus. Este situată în inima Parcului
Național Retezat, la 1480 m. La cabană
se poate ajunge pe drumul care leagă

78

Hunedoara

Cabana Pietrele

cabană

satul Nucșoara de Cârnic. De la Cârnic
drumul până la cabană durează
aproximativ 2 ore și se face pe jos, pe un
drum forestier. Reprezintă punct de
plecare pentru 6 trasee turistice din
Munții Retezat.
41

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
Cabana Lolaia face parte din zona
Gențiana - Pietrele - Cârnic - Sălașu de
Sus. Este situată în Cârnic, la 100 m de

79

Hunedoara

Sălașu de Sus

Cabana Lolaia

cabană

intrarea în Parcul Național Retezat.
Dispune de 55 de locuri de cazare,
repartizate în camere cu 3, 4, 5 și 6 locuri,
fiecare cameră având baie proprie.
Cabana Cascada face parte din zona
Gențiana - Pietrele - Cârnic - Sălașu de
Sus. Este situată pe drumul principal de

80

Hunedoara

Sălașu de Sus

Cabana Cascada

cabană

acces din Cârnic spre Parcul Național
Retezat. Cabana dispune de camere cu 4,
5 și 9 paturi și pune la dispoziția turiștilor
o terasă și o bucătărie.
Cabana Codrin face parte din zona
Gențiana - Pietrele - Cârnic - Sălașu de

81

Hunedoara

Sălașu de Sus

Cabana Codrin

cabană

Sus. Este de fapt un complex format din 3
cabane, care oferă 27 de locuri de cazare
în cele trei cabane, cât și locuri de cort.
Dispune de 2 terase, una acoperită, și de
42

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
un restaurant, unde turiștii pot mânca
preparatele gustoase oferite de gazde.

Cabana Denisa se află în Stațiuea Râușor.
Este administrată de Serviciul Salvamont
Râușor din stațiunea cu același nume și se
82

Hunedoara

Râu de Mori

Cabana Denisa

pensiune

află lângă Parcul de Aventură Râușor.
Pune la dispoziția turiștilor camere dotate
cu TV, cu câte o baie pe fiecare nivel,
bucătărie complet utilată, o sală de mese
și un living generos.
Cabana Dragoș din Stațiune Râușor pune
la dispoziția turiștilor 4 camere cu 2 și 3

83

Hunedoara

Râu de Mori

Cabana Dragoș

pensiune

paturi fiecare, living, baie și bucătărie
complet utilate. Pensiunea se închiriază
toată.

43

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
Pensiunea Clif Alpin este situată în
Stațiunea Râușor și oferă condiții
complete de cazare și masă. Turiștii se

84

Hunedoara

Râu de Mori

Pensiunea Clif Alpin

pensiune

pot caza în cele 75 de locuri de cazare,în
camere de 3 stele, dotate cu TV și baie
proprie. Pensiunea mai dispune de un loc
de joacă, ciubăr, iar pe timp de iarnă, de
un spațiu de depozitare a schiurilor.
Cabana Râușor este situată în Complexul
Alpin Râușor din stațiunea cu același

85

Hunedoara

Râu de Mori

Cabana Râușor

cabană

nume și oferă 34 de locuri de cazare,
aranjate în 9 camere. Pune la dispoziția
turiștilor o bucătărie, un salon dublu și un
loc de joacă pentru copii.
Pensiunea Iris se află în stațiunea Râușor.
Este o pensiune de 3 stele și oferă 19

86

Hunedoara

Râu de Mori

Pensiunea Iris

pensiune

locuri de cazare dispuse în camere cu 2 și
3 paturi, modern amenajate și cu baie
proprie. Restaurantul cu 30 de locuri

44

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
oferă turiștilor bucate delicioase, atât
românești, cât și internaționale.

Pensiunea Colț din stațiunea Râușor este
situată la 300 m de pârtia de schi Râusor
și foarte aproape de Parcul de Aventură.
Oferă 32 de locuri de cazare în camere
87

Hunedoara

Râu de Mori

Pensiunea Colț

pensiune

dotae cu baie și balcon. Restaurantul
oferă preparate gustoase, iar copiii se pot
juca în curte, unde a fost amenajat un
spațiu pentru ei, în timp ce adulții se pot
relaxa în zonele special amenajatet cu
acest scop.
Pensiunea Sarah din stațiunea Râușor este
amplasata la intrarea in Parcul National

88

Hunedoara

Râu de Mori

Pensiunea Sarah

pensiune

Retezat, la o altitudine de 1200 m, ofera o
capacitate de cazare de 28 de locuri in
camere cu doua, trei sau patru paturi.

45

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
Cabana Rustic este situată la 50 m de
pârtia de schi din stațiunea Râușor și

89

Hunedoara

Râu de Mori

Cabana Rustic

pensiune

oferă 11 locuri de cazare. Pune la
dispoziția turiștilor o bucătărie complet
utilată și la fiecare etaj are amenajat câte
o baie.
Cabana Iulia face parte din stațiunea
Râușor și este situată la 200 m de pârtia

90

Hunedoara

Râu de Mori

Cabana Iulia

pensiune

de schi. Aici turiștii pot găsi 18 locuri de
cazare aranjate în camere cu 2, 3 și 4
paturi, fiecare cameră având baie proprie
și TV.
Cabana Trei Brazi este situată în stațiunea
de schi Râusor, la 250 metri de partia de
schi. Capacitate de cazare este de 12

91

Hunedoara

Râu de Mori

Cabana Trei Brazi

cabană

locuri cu posibilitate de extindere la 14
locuri, 3 locuri de parcare masini. La
parterul cabanei se poate servi masa la
cerere.

46

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
Vila Ioana din stațiunea Râușor se află la
200 m de pârtia de schi și oferă turiștilor

92

Hunedoara

Râu de Mori

Vila Ioana

pensiune

17 locuri de cazare, o bucătărie utilată și
pune la dispoziția doritorilor gratar și
ceaun.
Situată în stațiunea Râușor, la limita
Parcului Național Retezat, Pensiunea
Dora este o locație excelentă pentru

93

Hunedoara

Râu de Mori

Pensiunea Dora

pensiune

intrarea în traseele turistice din masiv și
pentru practicarea sporturilor de iarnă.
Cazarea se face în camere cu 2,3 sau 4
paturi, fiecare cu grup sanitar propriu și
televizor.
Cabana Artemis se află situată în
stațiunea Râușăr. Este o cabană de munte
autentică și primitoare, care pune la

94

Hunedoara

Râu de Mori

Cabana Artemis

cabană

dispoziție 13 locuri distribuite în 5
camere. Cabana are o bucătărie utilată, un
loc de luat masa, o sufragerie și 2 terase
afară.
47
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Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
Cabana Ancuța este amplasată la 1250 m,
în Stațiunea Râușor și oferă 14 locuri de

95

Hunedoara

Râu de Mori

Cabana Ancuța

cabană

cazare în cele patru camere ale sale.
Turiștii beneficiază de o bucătărie
complet utilată, câte o baie pentru fiecare
etaj, televizor și wireless.
Cabana Izvor se află în Stațiunea Râușor
și dispune de 12 locuri de cazare, în
camere de 2, 3 și 4 paturi. Dispune de un

96

Hunedoara

Râu de Mori

Cabana Izvor

cabană

salon încăpător și o bucătărie complet
utilată, iar afară are amenajat un spațiu de
joacă pentru copii. Este o destinaţie
perfectă pentru grupuri mici şi mijlocii.
Cabana Rotunda face parte din zona
Valea Lăpușnicului Mare – Râu de Mori,
este situată pe valea Lăpușnicului Mare,

97

Hunedoara

Râu de Mori

Cabana Rotunda

cabană

la 6 km de la Gura Apei, pe traseul
marcat cu punct albastru. Cabana oferă
20 de locuri de cazare în camere cu 2 și 3
paturi și într-un apartament prezidențail.
48

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
Camerele au TV și baie proprie. În
incinta cabanei se poate campa. Cabana
are și un restaurant unde se poate servi
masa.

Cabana Gura Zlata face parte din zona
Valea Lăpușnicului Mare – Râu de Mori
și este situată pe traseul marcat cu punct
albastru și reprezintă una dintre intrările
98

Hunedoara

Râu de Mori

Cabana Gura Zlata

cabană

în Parcul Național Retezat, alaturi de
Cirnic, Gura Apei, Rausor, Rotunda si
Buta. Cabana oferă 20 de locuri de cazare
organizate în 6 camere, de o bucătărie
amenajată tradițional.

99

Hunedoara

Râu de Mori

Cabana Cascada – Gura Zlata

cabană
Pensiunea Retezat face parte din zona
Valea Lăpușnicului Mare – Râu de Mori.

100

Hunedoara

Râu de Mori

Pensiunea Retezat

pensiune

Este așezată în satul Clopotiva și este o
pensiune elegantă, de 3 stele, care oferă
camere dotate TV și baie proprie, fiecare
49

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
cameră având vedere spre munte, un
restaurant generos, recepție non stop,
grădină și loc de grătar.

Cabana Buta se află în Retezatul Sudic, la
1580 m altitudine și este situată pe
traseele marcate cu bandă albastră și
101

Hunedoara

Uricani

Cabana Buta

cabană

cruce roșie. Oferă 20 de locuri de cazare,
în camere de 4 și 6 locuri, iar la cabană se
poate servi meniul zilei. Apa este de la
izvor.
Situată în Retezatul Sudic, la poalele
munților, pensiunea oferă 15 camere,
piscină, păstrăvărie, restaurant, terasă,
două parcuri de aventură, perete de

102

Hunedoara

Uricani

Pensiunea Retezat – Câmpu lui Neag

pensiune

căţărare, pistă de tubing, plimbări cu
trăsura, echitaţie, loc de joacă pentru
copii, traseu tematic, teren de tenis,
foişoare, parcare auto proprie, internet
wireless.
50

Nr.
Crt

Judeţ

Localitate

Structuri Turistice

Tip Structură
turistică

Observaţii
Complexul este situat în Retezatul Sudic
și are o capacitate maxima de 110 locuri,
în cele 3 clădiri dispuse triunghiular Cabana Cuibul cu Dor, Cabana Poiana

103

Hunedoara

Uricani

Complex Cheile Buții

pensiune

Soarelui și Vila Prietenilor. Restaurantul
Cheile Butii poate găzdui 250 de oaspeți
și dispune de un meniu extrem de bogat și
variat, care poate satisface mofturile
culinare ale celor mai pretențiosi
musafiri.

51

