Fişă de traseu turistic montan
Traseu nr. 11: Râu de Mori – Suseni – Valea Râuşor – Baza Salvamont Râuşor –
Pârtia Râușor – Valea Valereasca – Şaua Muncelu – Culmea Prelucele-Retezat – Vf. Retezat
Masiv Montan: Retezat
Marcaj: Triunghi roşu pe fond alb
Timp de mers: 7 – 8 ore
Sezonalitate: Este un traseu ce se poate parcurge tot timpul anului, nerecomandat în
sezonul de iarnă în porţiunea cuprinsă între Vf. Prelucele şi Vf. Retezat.
Grad de dificultate: Mare. Diferenţa de nivel: 1950 m.
Nivel de echipare: Echipament de drumeţie, special pe timp de iarnă la parcurgerea
porţiunii de traseu cuprinsă între Vf. Prelucele şi Vf. Retezat.
Prezentare: Este un traseu turistic de acces din Ţara Haţegului la Baza Salvamont
Râuşor, în prima lui parte, şi traseu turistic de acces din Râușor pe Vf. Retezat, în partea a
doua. Porneşte din localitatea Râu de Mori şi urmează drumul modernizat ce trece prin
localitatea Suseni iar apoi pe Valea Râuşor până la Baza Salvamont Râuşor – 1185 m alt. În
continuare traseul urmează drumul de acces la pârtia de schi, împreună cu traseul cruce
albastră pe fond alb ce merge spre Cabana Pietrele prin Șaua Ciurila și cu traseul de creastă
bandă roșie pe fond alb ce merge spre localitatea Pui pe Valea Ștevia. La baza pârtiei de schi
traseul nostru lasă spre stânga cele două trasee și se înscrie pe Valea Valereasca pe care la un
moment dat o lasă în stânga, urcând în Şaua Muncelu – 1587 m alt. Din acest punct coboară o
potecă nemarcată spre Gura Zlata, iar traseul nostru urcă spre stânga printr-o zonă de jnepeni
pe Culmea Prelucele-Retezat până sub Vf. Prelucele – 2265 m alt. De aici traseul se înscrie
pe o creastă pietroasă ce ne scoate pe Vf. Retezat – 2482 m alt. În acest punct întâlnim traseul
bandă roşie pe fond alb ce vine din Râușor pe Valea Ștevia (stânga) și plecă spre localitatea
Pui prin Șaua Retezatului(dreapta), traseul bandă galbenă pe fond alb ce vine de la Cabana
Pietrele pe Culmea Lolaia (stânga) şi pleacă spre Lacul Bucura prin Şaua Retezatului
(dreapta), precum şi traseul triunghi albastru pe fond alb ce coboară la Cabana Pietrele prin
Valea Stânişoarei.

