Biserica Inaltarea Domnului
Biserica Inaltarea Domnului Arieseni

Biserica Inaltarea Domnului Arieseni a fost
construita intre ani 1791 – 1829. Biserica este construita in intregime din lemn, in forma si stilul
bisericilor maramuresene. Pictura a fost aplicata direct pe lemn de catre pictorul Mihai din Abrud si a
fost finalizata in 1829. Primul clopot al bisericii a fost adus din Statele Unite ale Americii fiind cumparat
si adus de catre moti stabiliti acolo.
Una dintre piesele valoroase ale bisericii este crucea de pe masa sfantului altar, donata de
generaful Corches – general al Craiului Muntilor Avram Iancu.
Pana in prezent biserica a fost renovata de mai multe ori, la ea au slujit 10 generatii de preoti.
In prezent slujbele nu se mai tin in aceasta bisericuta -fiind neincapatoare- ci in noua biserica din
Arieseni construita cu sprijinul credinciosilor din Arieseni sub coordonarea preotului Chisu Bazil.
Noua biserica a fost finalizata si sfintita in iulie 2011. La sfintirea bisericii au participat Inalt
Preasfintitul Irineu – arhiepiscop de Alba Iulia, primarul comunei Marin Vasile Jurj, consilieri locali,
autoritati judetene, primari din alte localitati ale Tarii Motilor si bineinteles localnicii ce urmeaza sa se
roate in acest sfant locas.
Biserica Inaltarea Domnului Arieseni este considerat monument istoric si face parte din patrimoniul
culturii nationale.

Cum ajung la Biserica Inaltarea Domnului Arieseni?
Biserica se gaseste pe un mic deal din centrul comunei Arieseni, fiind usor de gasit.
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Cascada Varciorog Arieseni
Cascada Varciorog

Cascada Varciorog este o spectaculoasa cadere de apa de peste 15 metri
inaltime situata la poalele Varfului Piatra Graitoare. Aceasta se gaseste in Arieseni, in apropierea satului
Vamvucesti - la 5 kilometri distanta de centrul comunei.
Cascada si zona tampon din jurul ei constitue o rezervatie peisagistica protejata de lege.

Cum sa ajung la Cascada Varciorog din Arieseni?
Pentru a ajunge la cascada plecand din centrul comunei Arieseni urmati drumul national inspre Vartop
circa 2,5 kilometri pana la un drum pe partea stanga unde gasiti si un indicator mare spre cascada
(coordonatele GPS ale intersectiei sunt 46.481893, 22.724640). De aici urmati drumul ce insoteste Valea
Varciorog (3 kilometri) si totodata marcajul punct galben pana la cascada. Distanta este usor de parcurs
fiind panta mica si in cea mai mare parte a traseului o sa mergeti prin padurea verde de molid si brad.

Ce pot vizita in apropierea cascadei?
In apropierea cascadei puteti vizita Varful Piatra Graitoare, pentru a ajunge la el urmati drumul ce urca
destul de abrupt din spatele cascadei, pana la o mica asezare de mutaturi. Apoi treceti printre ele pe o
carare, traversati padurea de brad si molid ce urmeaza pana in golul alpin, iar de aici urcati pana pe
creasta si apoi tot pe creasta pana la Piatra Graitoare. Traseul nu este marcat.
Ce trasee de maxim o zi pot face care sa includa si aceasta cascada?

1. Arieseni- Cascada Varciorog - Varful Piatra Graitoare - Varful Bihorul - Varful Curcubata Mica Cascada Patrahaitesti - Muzeu Patrahaitesti - Arieseni
2. Arieseni- Groapa Ruginoasa - Telescaun Piatra Graitoare - Cornul Berbecului - Varful Piatra Graitoare
- Cascada Varciorog
3. Arieseni- Cascada Varciorog - Varful Piatra Graitoare - satul Galbena - Arieseni
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Varful Piatra Graitoare Arieseni

Piatra care raspunde "intrebarilor" dumneavoastra in
acelasi fel in care un papagal vorbitor ar face-o. Singura diferenta ar fi ca trebuie sa faceti un pic de
miscare pana la Piatra Graitoare iar apoi sa strigati la ea. Este un fenomen interesant - un ecou clar produs
de o piatra situata pe creasta Muntiilor Bihor.
Pe langa "discutiile" cu piatra va veti putea bucura de vegetatia specifica pentru golurile alpine si
bineinteles de frumoase panorame ce se deschid atat spre statiunea turistica Arieseni cat si spre judetul
Bihor - satul Baita si Orasul Nucet.

Cum ajung la Varful Piatra Graitoare
In spatele Cascadei Varciorog se gaseste un drum ce urca pana la un mic sat de mutaturi, de acolo urcati
pana pe creasta si mergeti spre Varful Bihorul. Nu departe pe varful muntelui o sa intalniti o stanca de
aproximativ 2 metri inaltime in partea dinspre Varful Bihorul - ati ajuns la Varful Piatra Graitoare.

Pentru un traseu mai lung puteti urca pe Partia Piatra Graitoare - partia cu telescaunul de la Vartop. In
apropierea statiei de sus a telescaunului, in partea dreapta veti gasi un marcaj turistic pe care daca o sa-l
urmati o sa va duca pe la Piatra Graitoare pana la Varful Bihorul.

Ce pot vizita in apropierea Varful Piatra Graitoare
Cascada Varciorog o frumoasa cadere de apa de 15 metri inaltime.
Varful Bihorul - cel mai inalt din Muntii Apuseni.
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Varful Bihorul

Varful Bihorul este cel mai inalt varf din Muntii
Apuseni, avand o altitudine de 1849 metri. Datorita acestui fapt aici a fost amplasat un releu de
televiziune si telecomunicatii
Varful merita vizitat pentru ca de sus aveti o priveliste spectaculoasa asupra Muntilor Apuseni, Vaii
Ariesului in judetul Alba iar in judetul Bihor – in zilele clare – puteti vedea pana in orasul Stei (fostul
Petru Groza) la 40 kilometri distanta.
Un alt motiv pentru care merita sa urcati pe Bihorul este pentru a explora 2 etaje de vegetatie: ce a paduri
de brad si molid si golul alpin. Fiecare dintre acestea avand vegetatie specifica aparte cu plante adaptate
la mediul de viata. Padurile si mai ales poienile si luminisurile acestora vin cu binecunoscutele fructe de
padure si ciperci de care drumetul se poate bucura de vara pana toamna tarziu. Primele fructe pe care o sa
le intalniti sunt fragutele, apoi afinele negre, zmieura, afinele rosii si toamna tarziu murele negre.
Plecand din centrul statiunii turistice Arieseni diferenta de nivel fata de Varful Bihorul este de 900
metri. Astfel este destul de mult de urcat – un motiv in plus sa faceti popasuri la fructe de padure si pentru
a admira peisajul si a face fotografii.
In mijlocul verii de la jumatatea lunii mai pana spre sfarsitul lunii august sus pe creasta intalniti herghelii
de cai. Caii motilor ce au fost adusi aici la pasunat pana motii termina de cosit si de adunat fanul de prin
toate fanetele din poienile muntilor.
Ski de tura iarna.

Cum ajung aici plecand din Arieseni?
Plecand din centrul statiunii turistice Arieseni urmati drumul national DN75 pentru 1 kilometru spre
Vartop apoi mergeti pe drumul forestier ce se deschide pe partea stanga peste un pod de beton, la
intersectia a doua vai. De aici urmati marcajul banda albastra prin satul Galbena . Dupa ce treceti de
pensiune Montana pe stanga si de inca o pensiune mai mare in constructie pe partea dreapta, traversati o
mica padure pana la un alt pod de beton. De aici cei care urca pe jos urmeaza marcajul banda albastra
imediat dupa pod in partea dreapta, iar cei care urca cu masina din intersectia din apropiere urmeaza
drumul ce urca in partea dreapta pana pe Bihorul.
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Ce pot vizita in apropierea Varful Bihorul?
Plecand de la Vf. Bihorul puteti cobora spre varful Piatra Graitoare si de acolo spre Cascada Varciorog
– o frumoasa cadere de apa de 15 metri inaltime.
Deasemenea puteti merge spre varful si Lacul Taul Mare-un mic lac pe creasta intr-o poienita a paduricii
de jneapan, intre cele 2 varfuri gasiti numeroase puncte de belvedere iar traseul se poate parcurge intr-o
ora intre cele 2 obiective turistice.
Alt traseu de pe Bihorul este spre Varful Curcubata Mica de unde se deschide o panorama superba asupra
Tarii Motilor si a celor doua Ariesuri. De pe Curcubata Mica puteti cobora la Patrahaitesti-Arieseni unde
sa vizitati Cascada Bucinis si cele 2 mici muzee – ateliere de mestesugarit putand achizitiona obiecte de
artizanat din lemn.
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Varful Curcubata Mica

Varful Curcubata Mica (1769 metri) este o stanca
pe creasta muntelui situata la 3 kilometri de Varful Bihorul. Merita sa vizitati acest varf datorita
panoramei superbe ce se deschide spre Ariesul Mare si Ariesul Mic. De aici aveti o priveliste de
ansamblu asupra Tarii Motilor si a caselor acestora raspandite din vai si pana pe creste prin toate
poienitele muntilor. Apusenii find cei mai populati munti din Romania.
In apropierea Varfului Curcubata Mica se gaseste o stana sau mutaturi dupa cum sunt ele cunoscute
in Muntii Apuseni. La aceasta mutatura motii aduc in fiecare vara animalele la pasunat. Astfel ca pe
creasta veti intalnii vaci si herghelii de cai liberi. De la cei de la mutaturi puteti achizitiona produse lactate
sau fructe de padure proaspat culese. Iar in caz de furtuna si vreme ploioasa va puteti adaposti la aceste
stane.

Cum ajung la Varful Curcubata Mica?
Pentru a ajunge la Varful Curcubata Mica plecand din Arieseni urmati DN57 spre Vartop 1
kilometru apoi urmati drumul forestier ce urca in partea stanga si totodata marcajul banda albastra pana la
Varful Bihorul iar de acolo inca 3 kilometri pe creasta pana la Vf. Curcubata Mica. Daca urcati pe drumul
forestier si nu pe marcaj atunci dupa ce treceti de stana, la prima curba urcati pe cararea din curba direct
spre creasta iar de acolo pana la Varful Curcubata Mica.

Ce pot vizita in apropierea Varfului Curcubata Mica?
Vizitati Varful Bihorul situat la 3 kilometri distanta. De pe Curcubata Mare se vede foarte bine
Varful Bihorul astfel ca puteti ajunge usor la acesta. Bihorul este cel mai inalt varf din Muntii Apuseni
1849 metri. Tot in apropierea Curcubetei Mici se gaseste si satul Patrahaitesti-Arieseni unde puteti vizita
Cascada Patrahaitesti si cele doua mici muzee – ateliere de mestesugarit- de unde puteti sa achizitionati si
obiecte de artizanat din lemn. Daca ati urcat pe marcajul banda albastra va recomand sa coborati pe
drumul forestier sau prin satul Patrahaitesti pentru a vizita si alte locuri.
Ce trasee de maxim o zi pot face care sa includa si aceasta obiectiv turistic din Arieseni?




1. Arieseni – Varful Bihorul – Varful Curcubata Mica - Arieseni;
2. Arieseni - Cascada Varciorog – Piatra Graitoare – Varful Bihorul – Varful Curcubeta Mica –
Cascada Patrahaitesti – muzeu Patrahaitesti – Arieseni;
3. Arieseni – Telescaun „Piatra Graitoare” - Varful „Cornul Berbecului” - Varful Piatra Graitoare
– Varful Bihorul – Varful Curcubata Mica – Cascada Patrahaitesti – Muzeu Patrahaitesti Arieseni;
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Cascada Patrahaitesti Arieseni
Cascada Patrahaitesti este o splendida cadere de apa in 2
trepte, de peste 14 metri inaltime. Traseul pana la cascada
este usor accesibil, o buna parte din el se poate face si auto.
Cascada Patrahaitesti - dupa numele satului langa care se
afla sau Cascada Bucinis - dupa numele raului pe care s-a
format.
Cei mai multi turisti viziteaza aceasta cascada in
perioada de vara din iulie pana prin septembrie, isa se poate
ajunge la cascada chiar si iarna cand zapada este mica.
Cascada merita vizitata si in perioada de primava si toamna
cand datorita topirii zapezilor sau ploilor debitul ei este mult mai mare, deasemenea iarna are un farmec
deosebit fiind impodobita de gheata.

Cum ajung la Cascada Patrahaitesti?
Pentru a ajunge la cascada plecand din centrul statiunii turistice Arieseni urmati drumul national spre
vartop circa 1 kilometru pana vedeti un pod de beton pe partea stanga iar langa acesta un mic indicator
"Cascada Patrahaitesti 5 kilometri". De aici urmati drumul forestier lejer si marcajul punct rosu pana in
satul Patrahaitesti de unde mai aveti 1,5 kilometri pana la cascada.

Ce pot vizita in apropierea cascadei?
In apropierea cascadei puteti sa vizitati doua muzee - doua ateliere de mestesugarit in care se creaza
obiecte de artizanat specifice ciubararitului: tulnice, ciubere, donite, pahare de lemn, sararite, fluiere. Aici
puteti sa vedeti cum sunt create aceste obiecte si deasemenea puteti invata sa cantati la tulnic. Deasemnea
la localnici gasiti produse traditionale specifice tarii motilor: palinca, afinata, dulceata de fructe de padure
etc.
Cascada Patrahaitesti se gaseste la poalele Varfului Curcubata mica, varf pe care il puteti vizita
plecand de la cascada. De sus aveti cel mai bun punct de belvedere asupra Tarii motilor cu casele rasfirate
prin toate poienile muntilor pana sus pe creste. Acest traseu nu are marcaj turistic.
Ce trasee de o zi pot face care sa includa si aceasta cascada?

1. Arieseni - Cascada Patrahaitesti - Muzeul Patrahaitesti - Arieseni
2. Arieseni - Cascada Varciorog - Varful Piatra Graitoare - Varful Bihorul - Varful Curcubata Mica Cascada Patrahaitesti - Muzeul Patrahaitesti - Arieseni
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Cascada Pisoaia – Cascada de la Vidra
Cascada Pisoaia este o splendida cadere de apa de peste 18 metri inaltime situata peste drum de
Dealul cu melci. Este rezervatie peisagistica, aflata pe un
prag stancos de calcare, inconjurata de o padure de amestec
conifere-foioase. Apele din zona sunt bogate in calcar si dau
nastere unor splendide formatiuni calcaroase, de varsta
paleozoica, care maresc spectaculozitatea locului.
Deasemenea langa cascada se gasesc trei bolovani gigantici
sculptati de vreme ce sporesc frumusetea locului si dau
peisajului un aspect pitoresc deosebit.

Sau dupa cum ar descrie-o un geograf : caderea de apa se
realizeaza de la cca.18 m inaltime, cu un front de despletire a
firului apei de 25 m pe abruptul stancos pe care se scurge.
Formatiunile calcaroase de tip travertinic depuse dealungul
timpului maresc spectaculozitatea zonei. Aria protejată are o
suprafata de 2.5 ha.

Cascada Pisoaia cunoscuta si sub numele de Cascada de la Vidra se afla in comuna Vidra, sat
Nemesti, in apropiere de DJ762, Mihoiesti - Avram Iancu.

Cum ajung la Cascada de la Vidra?
Plecand din Arieseni, urmati DN 75 inspre Campeni pana la Barajul de la Mihoiesti. De aici urmati
drumul asfaltat ce duce in Comuna Avram Iancu circa 20 de kilometrii pana in Comuna Vidra, satul
Nemesti. Pe marginea drumului o sa vedeti doua panouri informative unul pe partea dreapta Dealul cu
melci si unul pe stanga Cascada Pisoaia. Traversati Ariesul Mic si in tihna satucului de munte linistit o
veti auzi chemandu-si vizitatorii. Dupa o plimbare de 500 de metri ajungeti la cascada. Este un traseu usor
ce poate fi facut pe tot timpul anului, fiecare anotimp dand cascadei un farmec aparte.

Ce obiective turistice sunt in vecinatatea Cascadei Pisoaia?
La 500 de metri de cascada langa drumul asfaltat puteti vizita Dealul cu melci. Cochilii de melci
pietrificate de diferite forme si dimensiuni. La atingere inca se mai poate simtii spirala fina a cochiiliilor.
Casa Memoriala Avram Iancu se gaseste deasemenea in apropiere – aici pe langa casa marelui erou
puteti vizita in
In ce traseu turistic pot include aceasta cascada?

1. Arieseni- Baraj Mihoiesti – Dealul cu melci – Cascada Pisoaia – Baraj Mihoiesti - Arieseni
2 .Arieseni - Baraj Mihoiesti – Cheile Vaii Morii – Cascada Pisoaia – Dealul cu melci – Casa
memoriala Avram Iancu – Muntele Gaina – si retur.

Page | 8

Cheile Galbenei - natura salbatica in cea mai
pura forma.

Pereti de stanca gigantici erodati de apa Vaii Galbena in
forme spectaculoase. Grote si pesteri ascunse, un rau subteran, Cascada Evantai si Izbucul Galbenei cateva dintre motivele pentru care merita sa vizitati Cheile Galbenei.
Aventura si adrenalina cu treceri prin tuneluri si catarare pe lanturi.
Traseul Cheilor Galbenii este recomandat turistilor mai experimentati, avand un grad de dificultate mai
mare.

Cum ajung la Cheile Galbenei?
Plecand din centrul localitatii Arieseni, urmati drumul pietruit ce trece printre magazine si primarie,
urcand pe valea Coblesului prin satul Fata Cristesei pana in satul Cobles. Marcajul turistic ce trebuie
urmat este triunghi galben.
Pentru cei care doresc sa mai scurteze din drum, puteti inainta cu masina din Arieseni pana in Cobles iar
de la Abc-ul din Cobles urmati in continuare drumul din stanca ce urca pe Valea Gojii iar apoi coboara pe
Valea Luncsoarei pana la intrare in Cheile Galbenei. Aceasta portiune a drumului este accesibila oricarei
masini pana pe la Cantonul Luncsoara. La intrarea in Chei veti gasi cateva indicatoare turistice si un
panou informativ. Prin chei va recomandam sa urmati traseul marcat si amenajat in locurile mai dificile
cu lanturi pentru siguranta dumneavoastra.

Ce pot vizita in apropiere de Cheile Galbenei?
Cetatile Ponorului - o adevarata cetate naturala cu trei portaluri, dintre care unul gigantic.
Ghetarul Focul Viu - pestera unde lumina si gheata isi dau intalnire in mijlocul verii pentru a crea un
spectacol deosebit.
Piatra Galbenei - un punct de belvedere sus pe stanci.
Avenul Bortig - un put vertical ce adaposteste unul dintre cele mai mari blocuri de gheata din subteranul
Romaniei.
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Cheile Ordancusii - Garda de sus

Cheile Ordancusii sunt usor de vizitat, viind strabatute de
un drum betonat. Cheile adapostesc numeroase grote si pesteri dintre care cele mai importante sunt Poarta
lui Ionele si Ghetarul de sub Zgurasti. Deasemenea in Cheile Ordancusii se gaseste si un pod natural.

Traversand aceste chei puteti ajunge si la binecunoscutul Ghetar de la Scarisoara. Peisaj pitoresc si stanci
impresionante ce merita vizitate fie intr-o scurta plimbare, fie in drum spre Ghetarul Scarisoara. Cheile se
intind de-a lungul Vaii Ordancusa pe o lungime de 4 kilometrii. Astfel ca pentru cei care urca la Ghetar
cu masina cateva popasuri pentru admirarea peisajului si fotografii sunt binevenite.

Cum ajung la Cheile Ordancusii?
Din Arieseni urmati DN 75 pana in centrul localitatii Garda de sus, iar de acolo faceti stanga iar dupa
aproximativ 1 km, la prima intersectie faceti dreapta spre Poarta lui Ionele si Cheile Ordancusii.

Ce pot vizita in apropiere de Cheile Ordancusii?
Pestera Poarta lui Ionele - o pestera cu un portal gigantic, foarte usor accesibila fiind bine amenajata.
Ghetarul Scarisoara - unde gasiti gheata si zapada in mijlocul verii, deasemenea pestera bine amenajata.
Izbucul Tauzului - locul unde iese la suprafata, de sub Piatra Tauzului un adevarat rau subteran.
Pestera Coiba Mare - o gigantica gura de pestera - cea mai mare din Romania.
Pestera Ghetarul Vartop - una dintre cele mai frumoase pesteri din zona - poarta si numele de Pestera
Minunata.
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Cheile Ariesului - chei salbatice si priveliste
splendita

Pereti de stanca impresionanti ce ascund numeroase grote, iar de sus de pe
stancile golase privelisti spectaculoase spre Valea Ariesului, padurile de brad impodobite cu poienite si
case de moti.
Cheile Ariesului sunt cele mai impresionante chei de pe tot cursul raului Aries. Lungi de 4 kilometri de-a
lungul raului, acestea impresioneaza prin inaltimea peretilor, prin portiuni inguste si repezi prin care raul
si-a croit loc.
Sunt cunoscute si sub numele de Cheile Albacului sau Zugai.
In Cheile Ariesului se gaseste Pestera Huda de lapte, o pestera interesanta fara formatiuni. La intrarea in
aceasta gasiti o masa si o bancuta unde puteti face o pauza de masa. Tot de la intrarea in pestera se
deschide o panorama supterba asupra cheilor si Vaii Ariesului. Merita sa urcati pana acolo cel putin
pentru privelistea inspaimantator de frumoasa.
Dupa cum ar spune cei de la Geografie: rezervatia naturala Cheile Ariesului se intinde pe aproximativ 35
de hectare. Cheile sunt opera raului Ariesul mare care a erodat si a unui parau afluent al Ariesului, care au
erodat calcarele dolomitice si cuartitele dand nastere unui sector de chei foarte pitoresc.

Cum ajung la Cheile Ariesului?
Din Arieseni urmati DN75 spre Campeni pe o distanta de 18 km, astfel veti trece prin comunele Garda de
sus si Scarisoara. La limita dintre localitatile Scarisoara si Albac se afla Cheie Ariesului.
De aici aveti posibilitatea sa urmati afluentul Ariesului ce a sapat cheile in stancile alb-cenusii sau sa
urmati marcajul turistic care va va dure prin numeroase puncte de belvedere pana la Pestera Huda de lapte
situata sus pe stahci. Pe Dn 75 o sa intalniti pe partea stanga un garaj si un drum pietruit, iar pe dreapta
locuri de parcare si un indicator de lemn Huda de lapte.
Marcajul turistic urmareste la inceput drumul sapat in stanca ce urca prima data pieptis pentru a castiva
altitudine dupa care se domoleste mergand in principal pe curbe de nivel. Apoi va trebui sa urmati o
cararuie si marcajul turistic pana sus pe stanci. De la gura pesterii Huda de lapte se deschide o panorama
superba asupra cheilor impodobite cu paduri de brad, stanci si casute risipite departe in zare.
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Ce pot vizita in apropierea Cheilor Ariesului?
Cheile Mandrutului din Scarisoara - o cheie-canion foarte ingus sapat in Piatra Mandrutului de un mic
paraias - priveliste superga de pe stanca si adrenalina la coborarea prin chei.
Manastirea Sfantul Ilie din Rogoz Albac - o manastire de maicute la care puteti poposi pentru a aprinde
o lumanare si pentru a spune o rugaciune.
Casa Memoriala Horea din Fericet-Horea - casa in care a trait conducatorul rascoalei Horea, Closca si
Crisan.
Ce trasee de maxim o zi pot face care sa includa Cheile Ariesului?




Arieseni- Cheile Mandrutului - Cheile Ariesului - Pestera Huda de lapte - retur
Arieseni - Manastirea Sfantul Ilie - Cheile Ariesului - Pestera Huda de lapte - Cheile mandrutului retur (vizitati prima data manastirea deoarece prin chei se poate sa va murdariti sau sa va udati.)
Arieseni - Cheile Ordancusei - Piatra Mandrutului(belvedere) - Cheile Mandrutului - Cheile
Ariesului - Pestera Huda de lapte - retur
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Pestera Poarta lui Ionele din Cheile Ordancusei

Poarta lui Ionele este o pestera amenajata pentru turism, fiind
iluminata si dotata cu scari si podete de metal , astfel incat oricine poate cu usurinta sa o viziteze. Pestera
se afla la o altitudine de 810 metri si are o lungime de 131 metri.
Intrarea in pestera se face printr-un impresionant portal de peste 10 metri inaltime
Langa pestera Poarta lui Ionele la intrarea in grota Corobana lui Girtau, primaria Garda de sus a
amenajat un loc pentru gratare in aer liber. Aici aveti la dispozitie un gratar, mese si banci pentru a va
bucura un picnic in mijlocul naturii salbatice a Muntilor Apuseni
Pestera Poarta lui Ionele este situata in Parcul Natural Apuseni, in comuna Garda de sus, judetul Alba
si este una dintre cele mai importante pesteri din Cheile Ordancusii.

Cum ajung la Pestera Poarta lui Ionele?
Din Arieseni urmati DN57 pana in centrul comunei Garda de sus. Mergeti apoi circa 3 kilometri pe
drumul asfaltat ce urca spre Ghetarul Scarisoara prin Cheile Ordancusei. Veti descoperii o grota pe partea
stanga amenajata ca loc de picnic si o constructie de lemn acoperita cu sindrila. De aici ghidul Pesterii
Poarta lui Ionele va va conduce in pestera.

Ce pot vizita in apropierea pesterii?
Ghetarul Scarisoara se gaseste la cativa kilometri distanta, aceasta este binecunoscuta pestera cu gheata
permanenta din Muntii Apuseni. Chiar si vara cand afara sunt 30 de grade gheata persista in pestera iar
temperatura este apropiata de zero grade celsius.
Cheile Ordancusei merita vizitate datorita peretilor de stanci de inalti ce strajuiesc valea ordancusei, pe
aceste stanci reusesc sa creasca brazi si molizi care parca isi infing radacinile in stanca.
Izbucul Cotetul Dobrestilor se gaseste la 3 kilometri de Poarta lui Ionele, pe Valea Garda seaca.
Izbucul este o mica grota din care iese la lumina soarelul un parau subteran.
Ce trasee de maxim o zi pot face care sa includa si aceast obiectiv turistic?

1. Arieseni- Pestera Poarta lui Ionele- Cheile Ordancusii - Ghetarul Scarisoara – Mununa – Arieseni
2. Arieseni – Pestera Poarta lui Ionele- Cheile Ordancusii –Ghetarul Scarisoara– Izbucul Cotetul
Dobrestilor - Izbucul Tauz – Pestera Coiba Mare – Pestera Vartop - Arieseni
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Ghetarul Scarisoara - gheata in mijlocul verii !
Ghetarul Scarisoara adaposteste cel mai mare ghetar subteran din Romania si probabil din Europa.
Ghetarul Scarisoara se gaseste la altitudinea de 1165
metri si adaposteste 80.000 de metri cubi de gheata.
Cea mai veche gheata de la baza blocului are
venerabila varsta de 4000 de ani. Astfel in blocul de
gheata s-au stocat ca intr-o gigantica enciclopedie a
Apusenilor date stiintifice complexe legate de plante,
animale si evolutia climatica. Pe langa valoarea
stiintivica a ghetarului, aceasta prezinta si un interes
turistic deosebit datorita unicitatii si amplorii
fenomenului natural.
Ghetarul Scarisoara are amenajate trei zone pentru
turistii ce doresc sa o viziteze. Avenul este amenajat
cu gard de protectie, poarta securizata si scari cu balustrade metalice. Sala mare este prevazuta iluminat si
cu un circuit de podete de lemn cu balustrade pentru a proteja cresterea temperaturii. Sala Bisericuta este
iluminata corespunzator, iar accesul in aceasta este interzis.

Cum ajung la Ghetarul Scarisoara?
Datorita faptului ca aceasta este una dintre cele mai cunoscute pesteri din Muntii Apuseni, exista
numeroase trasee si marcaje turistice pe care le puteti urma pentru a ajunge aici. Exista marcaje plecand
din Padis, Alba, Garda de sus si Arieseni.
Plecand din Arieseni, pe jos, se poate ajunge la Ghetarul Scarisoara urmand triunghiul rosu: centru
Arieseni - sat Fata Lapusului - Valea Garda Seaca - Sat Ghetar- Ghetarul Scarisoara.
Pentru cei care doresc sa mearga cu autoturismul, in toamna anului 2012 a fost finalizat drumul ce urca la
ghetar prin Cheile Ordancusei si coboara pe Mununa - drum cu sens unic.

Ce pot vizita in apropierea Ghetarul Scarisoara?
Pestera Poarta lui Ionele - o pauza binemeritata pentru racorire pe malul Vaii Ordancusa.
Cheile Ordancusii - pereti de stanca de zeci de metri inaltime ce adapostesc numeroase grote si un pod
natural.
Izbucul Cotetul Dobrestilor - un raulet subteran ce colecteaza apele din Platoul Ghetar si iese la
suprafata sub forma unui adevarat parau, dintr-o grota.
Muzeul Ghetar - tulnice, donite, fluiere si alte obiecte create de mesterii populari din Apuseni precum si
suveniruri.
Ghetarul Varop - pestera minunata din Arieseni ce a avut ca prim vizitator un om de Neanderthal, a
carui urma o gasiti acum la Institutul de speologie din Cluj.
Ce trasee de maxim o zi pot face care sa includa si Ghetarul Scarisoara?




Arieseni - sat Fata Lapusului - Garda Seaca - sat Ghetar - Ghetarul Scarisoara - traseu marcat
triunghi rosu;
Arieseni - Garda de sus - Poarta lui Ionele - Cheile Ordancusii - Ghetarul Scarisoara - si retur sau
coborare pe mununa - traseu auto
Arieseni - Garda de sus - Poarta lui Ionele - Cheile Ordancusii - Ghetarul Scarisoara - Izbucul
Cotetul Dobrestilor - Izbucul Tauzului -Pestera Coiba Mare - Pestera Coiba Mica - Pestera
Ghetarul Vartop Page | 14

Izbucul Tauzului Arieseni

Izbucul Tauzului este un adevarat rau ce izvoraste de
sub Piatra Tauzului. Aici ies la lumina apele ce au intrat in subteran prin pesterile Coiba Mare si
Coiba Mica.
Izbucul este cea mai adanca pestera scufundata din Romania si este greu de explorat datorita pasajelor
inguste si adancimii. Aici si-a pierdut viata unul dintre exploratorii sai cei mai tenace - un scafandru
experimentat din Polonia - speologul polonez Rafal Garski si-a pierdut viata la 4 octombrie 2002.
Merita sa mergeti pana la izbuc datorita peisajului superb. Urmand Valea Garda seaca veti intalni o
frumoasa cascada iar apoi izbucul inconjurat pe 3 parti de stanci intr-o padurice de foioase, care
dau locului un farmec sporit toamna.
Pe la Izbucul tauzului a trecut si Bear Grylls cand a fost in Romania, la finalul ”peripetiilor” din
Apuseni, ajunge pe marginea stancilor sub care se afla acest izbuc si se arunca de la inaltime in el2.

Explorarea Izbucului Tauzului
Primele tentative de depasire a izbucului si patrunderea in acest mare sistem de pesteri, din care mai fac
parte si pesterile Coiba Mare si Coiba Mica, au fost facute in 1982, cand scufundatorul maghiar Czako
Laszlo, sprijinit de Liviu Valenas si Halasi Gábor, reuseste sa treaca de primul sifon, ajunge intr-un
clopot de aer si parcurge si al doilea sifon pana la adancimea de 47 m. Reuseste sa mai vada continuarea
pana la cota de -55 m. Pestera atinge o lungime scufundata de 105m.
Urmatoarele tentative apartin unui grup de scufundatori cehi, care ating prin Lubomir Benysek
adancimea de 70m, dupa ce au avut de-a face cu mici ingustari ale galeriei in zona dintre cotele -60 si 70m. Aceasta se intampla in anul 1988.
in anul 1993, Jean-Jaques Bolanz viziteaza Romania, si se scufunda si la Tauz pana la adancimea de 32
m.
Cercetarile sunt reluate multi ani mai tarziu, cand polonezii condusi de Wiktor Bolek preiau initiativa cu
sprijinul A.S. Sfinx Garda.
La inceputul anului 2001, cand inca iarna era in toi, au loc primele incursiuni ale polonezilor, soldate cu
un record national de adancime, 79.4m atinsi de Bolek. Acesta revine in luna August a aceluiasi an si
reuseste sa-si depaseasca recordul anterior, inaintand pana la adancimea de 85 m, aflata la 250 m de la
intrare. si pestera continua. La aceasta adancime insa se schimba si morfologia, galeria largindu-se, iar
tavanul nu se mai vede…
in luna Octombrie 2002 grupul revine, fara Bolek. in conditii asupra carora inca se mai pot face
speculatii, Rafał Garsk, un “veteran” al Tauzului si conducator al expeditiei, isi pierde viata si este
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recuperat cateva zile mai tarziu de la adancimea de 78 m.
in aceste conditii explorarile sunt momentan intrerupte.
Eforturile sunt reluate in August 2003, cand echipa lui Bolek nu reuseste sa depaseasca zona deja
cunoscuta a pesterii.
Anul 2004 aduce o alta veste teribila: Wiktor Bolek, liderul scafandrilor speologi din Polonia, sufera
un accident fatal de scufundare. La data de 1 Mai, in timpul unei scufundari de antrenament cu
rebreather in Germania, care pregatea revenirea la Tauz, acesta inceteaza din viata dupa ce revine
cu succes dintr-o scufundare la -70 m si astepta pe palierul de decompresie de la -6 m. Cauzele
decesului n-au fost elucidate.
Cu toate acestea, polonezii nu cedeaza. in toamna lui 2004 un alt cunoscator al locului, Włodzmierz
Symanowski depaseste vechiul terminus, si strabate sala de la -85m, care se inalta vertiginos.
Reuseste sa urce in hornul scufundat, cu un diametru de 20m, pana la circa -50 m.
In Ianuarie 2005 Symanovski revine si reuseste sa urce pana la adancimea de -30m. Depasirea sifonului
pare sa fie aproape. Dar atat de departe…
Izbucul Tauz este in prezent, cu o lungime totala de 424 m si adancimea maxima de 85 m, cel mai
adanc sifon cunoscut din Romania.

Cum ajung la Izbucul Tauzului?
Pentru a ajunge la pestera plecand din Arieseni urmati DN75 pana in centrul comunei Garda de sus, apoi
urmati drumul comunal din stanga circa 10 km pana in apropierea unei case izolate pe marginea Vaiii
Garda Seaca (Filesti). Pe acelasi drum mai sus de aceasta casa veti gasii un indicator spre Izbucul
Tauzului. Urmati cararea si marcajul turistic punct albastru ce va duce paralel cu valea, apoi traversati
valea pe o punte in apropiere de intersectia a doua vai, si ajungeti la izbuc.

Ce pot vizita in apropierea Izbucul Tauzului?
Ghetarul de la Vartop sau Pestera Minunata se afla la 30 de minute, pentru a o vizita trebuie sa luati
lagatura cu ghidul pesterii pe care-l gasiti in satul Casa de Piatra.
Pestera Coiba Mare ce are cel mai mare portal din Romania ce se poate compara doar cu portalul
Cetatilor Ponorului.
Izbucul Cotetul Dobrestilor aduce la suprafata apele pierdute in subteran in platoul Ghetar.
Coiba mica este in imediata apropiere a Coibei Mari, este mult mai mica. In perioada de primavara la
intrare in aceasta pestera se formeaza un adevarat lac iar in restul timpului langa pestera veti gasi o
cascada.
Ce trasee de maxim o zi pot face care sa includa si Izbucul Tauzului?




Arieseni-Izbucul COtetul Dobrestilor - Izbucul Tauzului - retur
Arieseni - Garda de sus - Izbucul Cotetul Dobrestilor - Izbucul Tauzului - Pestera Coiba Mare Pestera Coiba Mica - Pestera Ghetarul Vartop - retur
Arieseni - Garda de sus - Biserica Sf. Ioan Botezadorul - Pestera Poarta lui Ionele - Cheile
Ordancusii - Ghetarul Scarisoara -Izbucul Cotetul Dobrestilor - Izbucul Tauz - Pestera Coiba Mare
- Pestera Coiba Mica - Pestera Ghetarul Vartop - retur
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Pestera Coiba Mare Arieseni
Pestera Coiba Mare are cel mai mare portal de pestera din
Romania, dimensiunea acesteia se poate compara doar cu
portalul Cetatilor Ponorului . Accesul la pestera se face usor,
pentru a o vizita aveti nevoie de surse de lumina. Accesibila tot
timpul anului insa in perioade ploioase nu este recomandata
vizitarea ei, datorita posibilitatii inundarii pasajelor stramte si
imposibilitatea iesirii din pestera pana la ape mai mici. Pentru
vizitarea intregii pesteri aveti nevoie de echipament de speologie
datorita lacurilor si cascadelor subterane.
Portalul pesterii are : 47 metri inaltime si 74 de metri latime.
Este o pestera cu o lungime totala de 5050 metri si cuprinde un labirint de galerii fosile, situate la nivele
diferite, de o parte si de alta a galeriei active, în sectorul de la intrare (Bleahu, 1981; Cocean, 1995;
Vălena, 1977).
Accesul în interiorul pesterii este posibil doar pana in prima sala, numita Sala Mare, a carei dimensiune
nu dezminte proportiile portalului de la intrare. Aceasta se ingusteaza repede spre fund, formand un
orificiu care pe o distană de 5 m masoară circa 50 cm în diametru. De aici, accesul este posibil doar celor
experimentati în astfel de explorari; si dotati cu echipament special.
Apele ce se pierd în întunericul peşterii ies la lumina zilei prin Izbucul Tauzului la cativa kilometri în
aval.

Cum ajung la Pestera Coiba Mare?
Pestera se gaseste in statiunea turistica Arieseni, in satul Casa de piatra.
Pentru a ajunge la pestera plecand din Arieseni urmati DN75 pana in centrul comunei Garda de sus, apoi
urmati drumul comunal din stanga circa 12 km pana in satul Casa de piatra.
Dupa ce treceti de case pe drumul principal o sa gasiti un mic indicator ce va arata sa coborati spre Coiba
Mare.
Ce pot vizita in apropierea Pesterii Coiba Mare?

Ghetarul de la Vartop sau Pestera Minunata se afla la 30 de minute, pentru a o vizita trebuie sa luati
lagatura cu ghidul pesterii pe care-l gasiti in satul Casa de Piatra.
Izbucul Tauzului este un adevarat rau ce izvoraste de sub Piatra Tauzului. Aici ies la lumina apele ce au
intrat in subteran prin pesterile Coiba Mare si Coiba Mica.
Coiba mica este in imediata apropiere a Coibei Mari, este mult mai mica. In perioada de primavara la
intrare in aceasta pestera se formeaza un adevarat lac iar in restul timpului langa pestera veti gasi o
cascada.
Izbucul Cotetul Dobrestilor aduce la suprafata apele pierdute in subteran in platoul Ghetar.

Ce trasee de o zi pot face care sa includa Coiba Mare?



Arieseni - Garda de sus - Izbucul Cotetul Dobrestilor - Izbucul Tauzului - Pestera Coiba Mare Pestera Coiba Mica - Pestera Ghetarul Vartop - retur
Arieseni - Garda de sus - Biserica Sf. Ioan Botezadorul - Pestera Poarta lui Ionele - Cheile
Ordancusii - Ghetarul Scarisoara -Izbucul Cotetul Dobrestilor - Izbucul Tauz - Pestera Coiba Mare
- Pestera Coiba Mica - Pestera Ghetarul Vartop – retur
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Cheile Albacului

Situată în apropierea localităţii Albac, Rezervaţia naturală Cheile Albacului se întinde pe aproximativ 35
ha. Cheile sunt opera Râului Arieşul Mare care a erodat calcarele dolomitice au dat naştere unui sector de
chei deosebit de pitoresc. Sunt cele mai impresionante chei de pe întreg cursul Arieşului, localizat la
limita dintre comunele Scărişoara şi Albac. Calcarele şi dolomitele dispuse în pături de sute de metri
grosime străjuiesc şoseaua naţională care face legătura între judeţele Alba şi Bihor. Au fost denumite în
trecut „Cheile de la Zugăi”, fiind recunoscute acum şi sub numele de „Cheile Arieşului”. În prezent, sunt
considerate rezervaţie naturală, aceasta cuprinzând foarte multe cavităţi subterane.
Cea mai lungă peşteră din zonă este Huda Oarbă, ce măsoară 132 m şi este situată în versantul stâng al
Văii Vâlceaua, cea de-a doua ca lungime este peştera de la Calea Dudeşti, iar cea de-a treia, Avenul de la
Trifon. Cheile Albacului sunt lungi de 4 km şi impresionează prin înălţimea pereţilor şi prin porţiunile
înguste şi repezi prin care râul şi-a croit vadul. Din pereţii cheilor ţâşnesc fâşii de apă care coboară înspre
Arieş. Acestea reprezintă o zonă protejată de interes naţional de pe cursul Arieşului, situată între
comunele Scărişoara şi Albac. Aceste chei reprezintă unul dintre cele mai importante obiective turistice
din Valea Arieşului, care nu ar trebui ratate.
Căi de acces: DN 75 Ştei-Câmpeni-Turda, comuna Scărişoara
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Pestera Ghetarul Vartop Arieseni
Primul turist din Apuseni a vizitat o pestera din Arieseni !
Datorita numeroaselor formatiuni de calcar alb si frumusetii
acestora, Pestera Ghetarul Vartop poarta si numele de Pestera
Minunata. Nu foarte lunga dar foarte frumos impodobita,
ascunsa in padurea de brad si molid din apropierea satului
Casa de piatra Arieseni.
Pestera - monument al naturii, inchisa in trecut pentru turisti
este accesibila acum in sezonul turistic, numai insotiti de
ghid.
In prima sala a pesterii, inainte de poarta metalica, se gasesc cateva blocuri de gheata care pot rezista de la
un an la altul. Dimensiunea acestora este mult mai mica fata de Ghetarul Scarisoara.
In aceasta pestera au fost descoperite si 3 urme de picior de Neanderthal. Acestea din pacate nu se mai
gasesc in pestera. Una s-a pierdut, alta a fost furata iar ultima dintre ele a fost dusa la Institutul de
speologie din Cluj-Napoca.
Zona vizitabila este delimitata cu panglici alb-rosii, ghidul este cel care are cateva surse de lumina.
Pestera nu prezinta denivelari mari astfel ca se poate vizita cu un pic de atentie. Este indicat sa aveti surse
de lumina proprii pentru a putea admira mai bine pestera; si imbracaminte corespunzatoare unei
temperaturi +4oC.

Cum ajung la Ghetarul Vartop
Din Arieseni urmati DN75 pana in Garda de sus - centru, apoi faceti stanga pe drumul asfaltat. Dupa circa
1 kilometru la intersectia vailor Ordancusa(dreapta) cu Garda Seaca(stanga) faceti stanga urmand drumul
principal si Valea Gardei Seci pana in satul Casa de piatra. In Casa de piatra intrebati de ghidul Pesterii
Vartop care va va insoti pentru a vizita pestera. Pretul unui bilet este de 10 lei.

Ce pot vizita in apropierea Ghetarul Vartop?





Pestera Coiba Mare - ce are cel mai mare portal din Romania.
Pestera Coiba Mica - la intrarea careia primavara o data cu topirea zapezilor se formeaza un
adevarat lac.
Pestera Huda Orbului - situata in apropierea satului Casa de piatra
Izbucul Tauz - cea mai adanca pestera scufundata din Romania.

Ce trasee de maxim o zi pot face care sa includa si Ghetarul Vartop?



Arieseni - Garda de sus - Izbucul Cotetul Dobrestilor - Izbucul Tauzului - Pestera Coiba Mare Pestera Coiba Mica - Ghetarul Vartop - retur
Arieseni - Garda de sus - Pestera Poarta lui Ionele - Cheile Ordancusii - Pestera Ghetarul
Scarisoara - Izbucul Tauz - Pestera Coiba Mare - Pestera Coiba Mica - Ghetarul Vartop - retur
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Cascada Evantai din Cheile Galbenei
Cascada Evantai este o frumoasa cadere de apa de aproximativ 7
metri inaltime, ce are forma unui evantai. Locul de unde incepe
cascada este un izbuc, deoarece Valea Galbenei in amonte de
cascada curte prin subteran, cursul subteran se poate vedea
printr-o pestera situata in amonte de cascada.
Cascada se gaseste la jumatatea distantei dintre intrarea in
Cheile Galbenei si Izbucul Galbenei.

Cum ajung la Cascada Evantai?
Pentru a ajunte la Cascada Evantai, din centrul statiunii turistice
Arieseni urmati marcajul triunghi galben si drumul forestier ce
urca spre satul Cobles. Traceul este accesibil auto pana in
apropierea Cantonului Luncsoara, de acolo urmati drumul
principal pana la un panou informativ si un indicator spre Cheile
Galbenei. Pentru a ajunge la cascada trebuie sa parcurgeti
aproximativ jumatate din Circuitul Galbenei.
Pentru cei care ajung la Cheile Galbenei dinspre Avenul Bortig
si Cetatile Ponorului traseul este putin mai dificil deoarece
intodeauna este mai greu de coborat decat de urcat pe un teren
greu accesibil.

Ce pot vizita in apropierea Cascada Evantai?
Cheile Galbenei - cascada face parte din acestea.
Ghetarul Focul Viu - o pestera cu gheata in care lumina si gheata creaza imagini spectaculoase la orele
amiezei.
Cetatile Ponorului - o adevarata cetate naturala - un gigantic fenomen carstic.
Avenul Bortig - un put vertical ce adaposteste un bloc de gheata, accesibil doar cu echipament special.
Pietrele Galbenei - o panorama superba spre zona Padis.
Ce trasee de maxim o zi pot face care sa includa si Cascada Evantai?





Arieseni - Cobles - Valea Luncsoarei - Cheile Galbenei - retur (triunghi galben)
Vartop-Arieseni - Valea Luncsoarei - Cheile Galbenei - Cobles - Arieseni (banda rosie + triunghi
galben)
Arieseni - Cobles - Valea Luncsoarei - Cheile Galbenei - Ghetarul Focul Viu - retur
Arieseni - Cobles - Valea Luncsoarei - Cheile Galbenei - Avenul Bortig - Cetatile Ponorului Cobles - Arieseni
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Dealul cu melci
Un deal de melci pietrificati de forme si marimi variate.
Cochilii de piatra a unor melci ce au trait in aceste locuri cu
mult timp in urma. Pe vremea cand aici pe locul unde azi sunt
Apusenii era o mare intinsa numita Tetis. Sub presiune si sub
actiunea timpului unul dintre marile bancuri de cochilii de
melci s-a pietrificat.
Daca va uitati atent pe stancile cu melci pietrificati observati
cu usurinta forme si marimi variate – zeci de specii de
pietricele-melc cimentate impreuna in stanca cenusie. La
atingerea acestora inca se mai sinte si azi spirala fina de pe
spatele cochiliilor.

Cum Ajung la melci?
Plecand din Arieseni mergeti spre Campeni 35 de kilometri pana la barajul de la Mihoiesti – unde
Ariesul Mare si Ariesul Mic si-au dat intalnire pentru a forma Ariesul. Aici veti gasi si un indicator spre
vestitul munte Gaina, unde se tine in fiecare an Targul de fete. Traversati barajul si urmati drumul asfaltat
pana cand prin comuna Vidra pana cand pe partea dreapta o sa intalniti un panou informativ „Dealul cu
melci” - aproximativ 20 de kilometri de la baraj.
Fotografiati melci de piatra de pe martinea drumului si pe cei de mai sus. Iar daca o sa contunuati sa
urcati veti gasi un punct de belvedere strasnic pentru peisajul comunei Vidra.

Ce pot sa vizitez in vecinatatea Dealului cu melci?
Peste drum de dealul cu melci, dupa o scurta plimbare de 500 de metri, ajungeti la Cascada de la
Vidra (Pisoaia) – o frumoasa cadere de apa de peste 18 metri inaltime.
Nu departe de dealul cu melci, la intrarea in comuna Avram Iancu se afla casa Memoriala Avram
Iancu si un muzeu ce cuprinde exponate din domeniile: istorie, port popular, mestesuguri si unelte
agricole.
Bineinteles ca si Varful Gaina este unul dintre atractiile turistice din apropiere. Sus pe varf veti gasi
Crucea Iancului si un bust sapat in marmura alba a marelui conducator. Iar in mijlocul verii -in cea mai
apropiata duminica de sarbatoarea Sfantului Ilie aici se desfasoara Targul de fete.
Alte locuri ce merita vizitate sunt Biserica veche din Vidra - Sfintii Trei Ierarhi -construita in 1712 si
Cheile Vaii Morii.
Ce trasee turistice includ Dealul cu melci?

Arieseni - Baraj Mihoiesti – Cheile Vaii Morii – Cascada Pisoaia – Dealul cu melci – Casa
memoriala Avram Iancu – Muntele Gaina – si retur.
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Pietrele Negre - adrenalina pe via ferrata si
priveliste spectaculoasa
Pereti de stanca impresionanti, iar de sus de pe stancile golase
priveliste de neuitat spre Varful BIhorul.

Cum ajung la Pietrele Negre?
Pentru cei care doresc sa faca o drumetie pana la Pietrele Negre; din
Arieseni urmati DN75 pana in satul de vacanta Vartop. De aici
pleaca marcajul cruce rosie ce trece pe langa Groapa Ruginoasa si
ajunge pana la Pietrele Negre.
Pentru cei care doresc sa parcurga via ferrata de la Pietrele Negre,
urmati DN75, din Arieseni, treceti de satul de Vacanta Vartop si
mergeti inca 7 kilometri pana la marcajul triungi rosu. Pentru
parcurgerea traseului aveti nevoie de echipament special pentru via
Ferrata si de experienta in catarare.

De ce echipament am nevoie?
Pentru traseul de drumetie va recomandam sa va echipati cu: incaltaminte cu talpa aderenta, imbracaminte
adecvata temperaturii de afara, apa, harta a zonei, pelerina, si aparat de fotografiat pentru a imortaliza
frumusetile naturii.
Pentru traseul de via ferrata aveti nevoie de: casca si ham de alpinism dotat cu 2 lonje de asigurare (de
preferat cu carabiniere pentru via ferrata). Pentru cei care sunt mai putin experimentati in astfel de trasee
este recomandat sa mergeti insotit de un ghid specializat sau de o persoana care sa cunoasca astfel de
trasee.

Ce pot vizita in apropiere de Pietrele Negre?
Groapa Ruginoasa esteo imensa rana in munte de culoare ruginie si creste ascutite ce da impresia unui
peisaj de pe alta planeta.
Varful Piatra Graitoare va dezvaluie o panorama superba atat spre Tara Motilor cat si spre Tara
Beiusului.
Partia Piatra Graitoare partie recent construita dotata cu telescaun unde iarna puteti practica schiul iar
vara puteti face plimbari cu telescaunul si coborari cu carturi si biciclete pe un drum ce porneste din
varful partiei.
Ce trasee de maxim o zi pot face care sa includa Pietrele Negre?




Arieseni- Groapa Ruginoasa - Varful Tapul - Pietrele Negre - Arieseni;
Arieseni - Via Ferrata Pietrele Negre - creasta Pietrele Negre - Arieseni;
Arieseni - Pietrele Negre - Pestera Portile Bihorului - retur
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Groapa Ruginoasa
Groapa ruginoasa este o ravena uriasa de peste 600 de metri in
diametru si 100 de metri adancime, cu rupturi ruginii. S-a
format prin eroziunea torentiala, extrem de activa a
depozitelor de cuartite, fresii si argile rosii. Este o adevarata
Rana vie in trupul muntelui, eroziunea se extinde si in prezent
insa pe o parte a gropii a inceput vegetatia sa creasca datorita
pantei mai line. Intre versanti gropii s-au creat vai foarte
stramte ce dau un aspect de canion fundului torentului.
La precipitatii, prin el se scurge apa in torent, contribuind la
dezvoltarea acestuia. Interiorul Gropii este separat in patru
sectoare mari, de catre versanti ingusti si ascutiti ca lama. Suprafata pe care o ocupa este de aproape 20
ha, iar volumul de material erodat pe parcursul timpului se estimeaza la aproximativ 7 milioane de metri
cubi.

Aceasta este un renumit si vast fenomen torential, se gaseste la altitudinea de aproximativ 1400 metri in
Muntii Padis - Scarisoara (O subdiviziune a Muntilor Bihor), intre varful La Morminti (1430 metri) si
Varful Tapul (1475 metri). Pereţii săi înclinaţi, muchiile ascuţite converg spre centrul gropii, unde se află
vâlcelul Valea Seacă, cu sectoare de chei, ce pot fi parcurse numai de alpinişti. Dincolo de groapa la 4 km
se află Poiana Florilor, iar pereţii albi ce se văd în depărtare sunt Pietrele Galbenei.
Groapa Ruginoasa datorita unicitatii peisajului este o arie protejată de interes național - rezervație
naturală de tip geologic - situată în partea sud-estică a județului Bihor, pe teritoriul administrativ al
comunei Pietroasa. Face parte din Parcul Natural Apuseni.

Cum ajung la Groapa Ruginoasa:
Din şaua Vârtop pe bandă galbenă. Marcajul începe la 10 minute de şaua Vârtop spre Lunca. În dreptul
intrării este amplasat şi un panou. Aici părăsim şoseaua, traversăm pârâul, şi începem urcuşul de 40 de
minute. Ajungem într-o poiană, de unde sus în faţa noastră se conturează o şa largă. Ajungem în şa, iar
sub noi se vede Groapa Ruginoasa. Drumul de întoarcere este identic cu cel de acces, şi este ultima parte
a traseului.
In toamna 2014 a fost refacut traseul ce urca din DN75 pana la Groapa Ruginoasa. S-au facut trepte de
lemn si piatra in locurile mai dificile, si balustrade de lemn. Astfel vom putea ajunge mai usor la Groapa
Ruginoasa si in anotimpul alb.

Ce pot vizita in apropierea Groapei Ruginoase?
Varful Tapul - varful situat chiar langa Groapa Ruginoasa, de unde o sa aveti o priveliste spectaculoasa
asupra satului de vacanta Vartop-Arieseni si a partiilor de la Vartop.
Pietrele negre - de pe varful carora se deschide o panorama splendida asupra Varfului Bihorul.
Partiile de la Vartop - acestea in special in anotimpul de iarna.
Pestera Portile Bihorului - o pestera cu o intrare gigantica ce va da acces la fundul unui aven
spectaculos
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Cascada Varciorog - o frumoasa cadere de apa de 15 metri inaltime situata la poalele Varfului Piatra
Graitoare

Ce trasee de maxim o zi pot face care sa includa si Groapa Ruginoasa?





Arieseni - sat de vacanta Vartop - Groapa Ruginoasa - Varful Tapul - retur
Arieseni - Groapa Ruginoasa - Telescaun Piatra Graitoare - Varful Piatra Graitoare - Cascada
Varciorog - Arieseni
Arieseni - Groapa Ruginoasa - Canton Luncsoara - Cheile Galbenei - Cobles - Arieseni
Arieseni - Groapa Ruginoasa - Canton Luncsoara - Cheile Galbenei - Avenul Bortig - Cetatile
Ponorului - Cobles - Arieseni

Page | 25

Peștera Scărișoara

Ghețarul de la Scărișoara adapostește cel mai mare ghețar
subteran din România. De aici îi vine și numele de Ghețar iar Scărișoara vine de la comuna Scărișoara
situată 16 km mai jos, de care aparținea administrativ în vremea cănd a fost botezată. Acum aparține de
comunei Gârda de Sus, județul Alba.
Drumul spre peșteră pornește din comuna Gărda de Sus, situată pe valea Ariesului Mare la 32 km amonte
de Câmpeni (pe DN75). Din centrul comunei se desprinde drumul carosabil de pe Gârda Seacă pe care se
ajunge, după aproximativ 1km, la gura Vaii Ordâncușa. De aici există trei variante. Prima este poteca
turistică marcata cu cruce roșie, care mai întâi trce prin cătrumul Mununa și după un traseu de 10 km,
ajunge la Peștera Scărișoara. Cea de a doua variantă este drumul asfaltat de pe valea Ordâncușei, de 23
km. care duce până în cătunul Ghețar. Ultima și cea mai nouă variantă este pe Valea Gârda Seacă. La 2
km de la gura Urdâncușei pornește un drum forestier prin Mununa pâna la Ghețar lung de 12 km. Peștera
este localizată la 46°29′23″N, 22°48′35″E.
Sursa: Wikipedia

Cheile Albacului
Situată în apropierea localităţii Albac, rezervaţia naturală Cheile Albacului se întind pe aproximativ 35 de
hectare. Cheile sunt opera râului Arieşul Mare care a erodat calcarele dolomitice şi cuarţitele dând naştere
unui sector de chei deosebit de pitoresc.
Sunt cele mai impresionante chei de pe intreg cursul Ariesului, localizat la limita dintre cele doua comune
Scarisoara si Albac. Denumite in trecut "Cheile de la Zugai", recunoscute acum si sub numele de "Cheile
Ariesului"
In prezent sunt considerate rezervatie naturala, aceasta cuprinzand foarte multe cavitati subterane. Cea
mai lunga pestera din zona este Huda Oarba, masoara 132 m si este situata in versantul stang al vaii
Valceaua. Cea de a doua ca lungime este pestera de la Calea Dudesti, iar cea de-a treia, Avenul de la
Trifon. Lungi de 4 km, aceste chei impresioneaza prin inaltimea peretilor, prin portiunile inguste si repezi
prin care raul si-a croit vadul.
Calcarele si dolomitele dispuse in paturi de sute de metri grosime strajuiesc soseaua nationala care face
legatura intre judetele Alba si Bihor. Din peretii cheilor tasnesc izbucuri ale caror ape coboara galagioase
si grabite in Aries. In zona din stanga raului vine singurul sau afluent din aval de Garda de Sus pana la
Albac, Valea Stearpa.
Sursa: www.helloromania.eu
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Cheile Ordâncuşei
Cheile Ordâncuşei se întind pe o lungime de 2,5 km pe valea Ordâncuşa, afluent de stânga al Gârdei Seci.
Drumul ce urcă pe valea Ordâncuşa este străjuit de pereţi de calcar înalţi care se îngustează atât de mult,
încât şoseaua trece peste patru poduri de beton ce ocupă toată lăţimea văii. Pereţii calcaroşi găzduiesc
multe peşteri, grote şi portaluri. Aici se găsesc 70 de peşteri, grote şi portaluri.

Cascada Vârciorog
Cascada Vârciorog este situata in perimetrul comunei Arieşeni in apropiere de localitatea Vanvuceşti la
o altitudine de 1090 m. Un drum forestier de circa 4 km ne conduce la cascada Vârciorog de la drumul
national 75, unde exista si un indicator. Pe tot drumul de-a lungul vai Vârciorog (afluent al raului Alb)
suntem insotiti de marcajul punct galben care duce la cascada.
Cascada in sine are o inaltime de 15 metrii fiind de o frumusete deosebita mai ales la ape mari. In
apropiere exista si o veche galerie de mina parasita.
Sursa: Ropedia

Peștera Vârtop
Pestera Vartop este situata in judetul Alba, in Muntii Bihorului, in imediata apropiere a catunului Casa
de Piatra, la o altitudine de 1200 metri.
Pestera si-a luat numele de la platoul pe care este situata, platoul Vartop. Asa numitele „vartoape”
reprezinta adancituri care sunt specifice zonelor carstice. In partea interioara a pesterii se afla un bloc de
gheata ce are un volum de 1600 metri cubi.
Pestera Vartop nu are dimensiuni foarte mari, avand o lungime de doar 340 metri, fiind dezvoltata in
calcare din jurasicul superior. Intrarea in pestera se face printr-un culoar cu o latime de 15 m si o inaltime
de 5 m. De aici se intra in „Sala Ghetarului”, ce are o lungime de 70 de metri, aici aflandu-se sectorul cu
gheata. Prin aceasta sala se face trecerea in „Sala Domului”, unde turistii pot vedea un dom festonat cu
gururi, dar si impresionantele draperii de pe tavan. Din aceasta sala se intra in „Sala Minunilor”, unde se
gasesc numeroase stalactite, scurgeri parietale, stalagmite, coralite, gururi, etc. De aici se intra in ultima
sala, „Sala Mare” care se intinde pe o lungime ce depaseste 100 de metri. In aceasta sala se pot admira
stalactite, coralite, draperii, domuri stalagmitice, coloane, baldachine, gururi festonate, cristale de calcit si
multe alte formatiuni rezultate din depunerile calcaroase.
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TRASEU FACUT DE CINEVA
Primul traseu: Garda de sus – Valea Ordancusei – Pestera lui Ionele - Cheile
Ordancusei
De la Conacul Samfirei, unde am fost cazati, am luat-o spre Arieseni, dar pana sa ajungem
in centru, doua indicatoare (Poarta lui Ionele 1 km si Pestera Scarisoara 10 km) ne-au
indreptat spre dreapta.
Dupa doar 200 de metri am ajuns la bifurcatia a doua drumuri, noi l-am urmat pe cel din
dreapta spre Cheile Ordancusei. Marcaj banda albastra.
Am parcat masinile si am pornit pe jos pe drumul acum betonat ce leaga Garda de o parte
din catunele apartinatoare. Sosea care pe segmentul din dreapta are 18 km pana la Ghetar,
catunul din care se pleaca spre Pestera Scarisoara, iar pe segementul din dreapta, pe care
ne-am intors are in jur de 10 pana in centrul comunei.
Cheile Ordâncuşei se întind pe o lungime de 2,5 km pe valea Ordâncuşa, afluent de
stânga al Gârdei Seci.

Drumul ce urcă pe valea Ordâncuşa este străjuit de pereţi de calcar înalţi care se
îngustează atât de mult, încât şoseaua trece peste patru poduri de beton ce ocupă toată
lăţimea văii. Pereţii calcaroşi găzduiesc multe peşteri, grote şi portaluri. Aici se găsesc 70
de peşteri, grote şi portaluri.
După câteva sute de metri de la intrarea în canion, în versantul drept am ajuns la o
deschidere mai mare in stanca: era Peştera Corobana lui Gârţău, adăpost ideal pe timp de
ploaie. Undeva sus este un pod natural din piatra se vede magnific de jos...Torentul a
saptat efectiv o poarta formand o arcada imensa...
La nici 200 m în amonte ajungem apoi la Peştera Poarta lui Ionele. (810 m altitudine si
GPS 46.46629 N 22.83687 E). Exista acolo intre 9.00 - 18.00 un ghid care te insoteste si
iti da cateva explicatii despre pestera. Are si un numar de telefon: 0769 429 484, dar
semnalul fiind slab in zona sanse mici sa-l prinzi... La pesera se urca niste scari, este o
amenajare noua acolo, conditiile de vizitare sunt excelente. Galeriile sale au o lungime de
131 m, şi in anumite perioada din an se poate vedea un lac temporar. Pentru vizitarea ei
este nevoie de o sursă de lumină. Peştera adăposteşte o mare colonie de lilieci.
La iesire ne-am continuat plimbarea prin Cheile Ordancusei...ne-am intors apoi si am
plecat spre Arieseni sa vizitam un loc de care auzisem pe Discovery: Groapa Ruginoasa.
Din Garda de Sus cu masina sunt 15 minute pana la Arieseni. Se trece de centru si de
partia de schi si apoi tot cu masina pana la Pensiunea Four Season, aflata la capatul
statiunii, acolo unde incepe panta mai pieptis...Imediat dupa intr-o curba stransa este un
indicator care indica 50 de minute pana la Groapa Ruginoasa (coordonatele acesteia
46.52538 N, 22.65213 E). Poteca urca destul de abrupt in prima parte, se merge mai greu
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cca 15 minute apoi drumul se transforma intr-o plimbare prin padure. Se ajunge apoi intr-o
poiana larga care se termina cu...o groapa imensa.
Eroziunea acolo este extrem de puternica, se vorbeste ca ar fi cea mai puternica natural din
lume... Acum 80 de ani locul era doar o ravena foarte mica. Acum e imensa groapa
ruginie. S-a format prin eroziunea torenţială, extrem de activă a depozitelor de cuarţite,
gresii şi argile roşii. Este o adevărată rană vie, eroziunea lucrează şi în prezent, mărind
dimensiunile gropii.
A doua zi, sambata. Am plecat tot cu masinile, pe acelasi drum insa, pe Cheile
Ordancusei. De data asta insa le-am depasit urmand drumul ce duce spre Ghetar. Se trece
prin dreptul a doua-trei catune de moti rupte parca din alte vremuri. Timpul a stat pe loc
acolo. De fapt astea sunt asezarile motilor. Mici comunitati "aruncate" pe dealuri, cate 20 30 case pe 10 -15 km patrati.

Iar intre catune ...doar carari sau drumuri de carute. Mai nou s-au betonat accesurile spre
cateva din acestea, usurand circulatia acelor oameni altadata izolati in lumea lor...
Am gasit pe drum poiene intregi de ghiocei si branduse, o minunatie...Ne-am bucurat, am
fotografiat...
Si uite asa admirand in stanga si dreapta tot oprind sa pozam o casuta de mot sau un palc
de flori am ajuns la catunul Ghetar. Din pacarea cu rulote o poteca larga te duce in 10
minute la Pestera Scarisoara. Insotiti de ghid am coborat treptele de metal...si am patruns
in "paradisul rece"...cea mai mare peşteră cu gheaţă din România. Situata la altitudinea de
1165 m are o vârsta de peste 3.000 de ani. Lungimea este de 720 m, iar adâncimea de 105
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m. Blocul de gheaţă are un volum de 75 000 m cubi şi o grosime de peste 15 m, in unele
locuri spunea ghidul chiar de 36 de metri...Nu-ti vine sa crezi ca pasesti pe o astfel de
imensa bucata de gheata...
Accesul se face printr-un aven cu diametrul de 60 m şi adâncimea de 48 m. La baza
avenului se găseşte poarta propriu-zisă a peşterii, în spatele căreia se află "Biserica" de
unde se deschide o galerie care după 68 m ajunge la Rezervaţia Mare a peşterii. Erau acolo
niste speologi ce masurau si se tot consultau...Doar ei au voie acolo, publicul ramane sa
admire Biserica doar de sus...
La iesirea din pestera am povestit cu un mestesugar in lemn care ne-a invitat pe toti la el
acasa...O poteca de munte, pe marcajul trunghi rosu spre Arieseni ne-a adus la gospodaria
lui. O micuta casa din lemn placata cu sita, o nevasta, o mama de 93 de ani agera si vioaie
si doua fetite. Din care una era acasa. Ne spunea ca pt a a junge la scoala un copilas din
asta strabate padurea, pe zapada, ploaie, frig sau caldura...aproape o ora, la dus, o ora la
intors. Pana nu demult nu aveau curent, iar pt a aduce apa trebuiau sa coboare pana la baza
dealului si sa care in galeti apa pentru animale...Animale care noaptea erau terorizate de
ursi care racaiau cu ghearele in incercarea de a intra in grajduri...Femeile care ramanea
acasa pana barbatii erau plecati pe targuri sa-si vanda produsele cioplite, faceau cu randul
noaptea batand in fier pt a speria ursii. O viata grea si aspra, pe care noi cei obisnuiti cu
confortul nu o putem intelege...20 minute pana la mester la coborare, vreo 30 la urcare si
gata am ajuns din nou in parcare.

De unde un baiat simpatic si primitor, care are si magazinul de langa parcare ne-a dus la el
si ne-a ospatat cu balmos, branza, dulceata de mure, placinte si slana de ti se topeau toate
in gura...Povestisem cu el, il anuntase in prealabil Florin gazda noastra si-l rugasem sa ne
pregateasca ceva traditional...La plecare omul nu stia ce sa ne ceara...Cu greu si cu rusine
ne-a zis de 20 lei de fiecare...O nimica toata pt ce primisem... Si uite asa satui si odihniti
oleaca am luat-o mai departe, spre Garda. Drumul coboara abrupt, dar soseaua este exlent
construita, asa ca am ajuns imediat jos. Nu am luat-o la stanga spre sat ci spre dreapta
catre Casa de Piatra. Un catun aflat la mica distanta de Pestera Vartop. Sunt 9 km pana
acolo, vreo 4 pe astfalt, restul pe macadam, unde pe alocuri se trece greu...
Prima oprire pe drumul spre Casa de piatra am facut-o la Izbucul Tauz. Pe un stalp de
curent scris cu albastru am gasit numele locului si o sageata care ne indica spre stanga. O
poteca ingusta coboara, se ajunge apoi pe malul raului, care ...trebuie traversat pt a ajunge
la izbuc. Mai pe pietre, mai prin apa, in final toata lumea a trecut si a ajuns sa admire
minunata pata de albastru...Un loc absolut incantator...dar care din pacate isi are si victime.
Un polonez a incercat sa ajunga la fundul lacului, dar la 82 m, la schimbul de butelie a
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facut o greseala si s-a inecat. A fost scos in 24 de ore de alti doi polonezi, specialisti in
scufundari.

Izbucul Tauz
Izbucul Tăuz este de fapt izvorul Văii Gârdişoara. Cu
cei 87 de m adâncime, la care s-a ajuns de exploratori
până în prezent, este cel mai adânc sifon din România.
Este de fapt o peşteră ramificată, scufundată umplută cu
peste 25.000 litri de apă. Izbucul are un farmec aparte.
Turiştii sunt atraşi pentru aspectul iar speologii pentru
adâncimea lui. Fiecare vrea să dezvăluie cele 2,5 km de
galerii necunoscute dintre peştera Coiba Mare şi Izbucul
Tăuz. Până în prezent s-a ajuns la 375 m. Speologii susţin
că au mai rămas doar o adâncime de 30 m până la
depăşirea sifonului. Este un proiect ambiţios, dar şi foarte
periculos, care atrage scufundători din toată Europa.
Intorsi de la Tauz ne-am continuat drumul spre Casa de Piatra. Rau pe alocuri dar merita
cand ajungi sus. Se poate merge pana la Pestera Vartop, cu ghid (cineva din catun poate
ajuta) sau fara. Oricum e nevoie de programare telefonica, vizitarea nu se face la
intamplare. Noi n-am avut asa ceva sa ca ne-am multumit cu Pestera Coiba Mare.
Pestera Coiba Mare
Aceasta are un imens portal fiind cea mai largă intrare în peşteră din ţară - 74 de metri
latime si 47 de metri inaltime. Se compara doar cu maiestuosul portal al Cetăţilor
Ponorului. Pestera este de fapt un imens tunel de cca 5 km...cu lacuri, sali...O adevarata
provocare pt speologi. Noi am intrat putin pana in sala a doua, apoi ne-am intors si am
inceput sa coboram spre Garda. Chiar aproape de locul de unde drumul se intersecta cu
coborarea de la Pestera Scarisoara, un alt obiectiv...Cotetul Dobrestilor.
Coteţul Dobreştilor (46°28′00″N 22°50′00″E), (46.466667N 22.833333E) punct de ieşire
la lumină al apelor subterane care drenează Platoul Ocoale şi care, în decursul timpului, a
săpat marile goluri subterane ale Gheţarului de la Scărişoara, ale Peşterii Pojarul Poliţei şi
ale Avenului din Şesuri.
Duminica, ultima zi...
La 9.30 punct asa cum anuntasem, a fost plecarea. Tot la masini, de data asta spre
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Arieseni. Tinta noastra Cascada Varciorog. Din Garda de sus pe drumul ce o leaga de
Arieseni este o intersectie cu un drum forestier. Coordonatele acesteia: 46.481893 si
22.724640. De acolo se merge pe drumul forestier pana la rau, pe marcajul punct galben.
Drumul insoteste raul, iar dupa o ora si ceva se ajunge trecand de cateva ori pe niste
busteni peste rau. Drumul este o minunatie, raul face tot felul de cascade si bulboane,
padurea imprastie un miros de brad si reavan...Grozav!

Pentru frumuseţea ei, zona cascadei, a fost declarată rezervaţie peisagistică. Căderea de
apă de la cca.15 m are o singură săritură, săpând la bază o mare scobitură. Valea
Vârciorog îşi are originea de sub Piatra Grăitoare (1658m), este o vale tânără cu
numeroase rupturi de pantă. Zona protejată are o suprafaţă de cca. 0.3 ha.

Cascada Varciorog
De la cascada drumul urca spre Piatra Graitoare apoi spre Varful Bihor, putandu-se
astfel lungi circuitul. Noi ne-am intors insa la masini, apoi la pensiune si pe la 13.30 spre
casa...
Trei zile minunate...
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