Fişă de traseu turistic montan
Traseu nr. 22: Uricani – Dealul Șerpilor – Șaua Tulișa – Saua Bilugu – Vf. Bilugu
– Vf. Văcarea – Vf. Lazărul – Vf. Custura – Vf. Păpușa – Vf.Peleaga – Căldarea Berbecilor
– Lacul Bucura
Masiv Montan: Retezat
Marcaj: Cruce galbenă pe fond alb
Timp de mers: 12 – 14 ore
Sezonalitate: Este un traseu ce se poate parcurge tot timpul anului.
Grad de dificultate: Mare. Diferenţa de nivel: 1750 m.
Nivel de echipare: Echipament de drumeţie special pe timp de iarnă.
Prezentare: Este un traseu turistic ce porneste din Uricani, din zona parcului de pe
malul raului Jiului de la confluenta cu Paraul Sterminos. Urmam un drum forestier in jur de 1
kilometru, apoi poteca turistica face stinga parasind drumul pe o ulicioara si incepe sa urce
spre plaiul dintre Sterminosul si Serpoanea, unde ajungem in Saua La Iepure. Traseul urca
lejer prin poienite cu fanete pana la intrarea in padurea mare, unde incepe si urcusul mai
anevoios printr-un molidis des pret de o ora. Trecem printr-o poiana, iar dupa inca 10 minute
ajungem la Stana din Serpi. Din acest punct se vede clar plaiul pe care urca traseul catre Vf.
Tulisa. Aici vom intalni drumul forestier ce urca din Valea de Brazi si se suprapune cu traseul
turistic pana in Saua Tulisa, unde intalnim doua monumente (cruci) ridicate in memoria
eroilor cazuti in primul razboi mondial. Din sa mergem in stanga catre piscurile marete ce se
vad in zare, intram intr-o padure de molid , ocolind Vf. Fagetel prin partea dreapta, imediat
trecem printr-o exploatare forestiera si coboram pana in Saua Fagetel(1390 m). Din acest
punct incepe un urcus obositor prin padure si jnepenis trecem de Vf . Bilugu Mic, continua
urcusul intrand in golul de munte pana in Vf. Bilugul Mare (1764 m) , din varf coboram intro sa mica si ocolim Vf. Sohodol (1900 m) urcand in continuare , poteca urmeaza creasta
serpuind in serpentine catre primul varf de peste 2000 m din traseu, Vf. Vacarea (2284 m).
De aici traseul urmeaza creasta principala trecand peste Vf.Lazaru (2282 m) coborand in
Saua Lazarului (2215 m) urcam in Vf. Gruniul Mic (2298 m), poteca de aici merge cand pe
fata sudica cand pe creasta urcand usor trecand peste varfurile Gruniul Mare (2298 m),
Ciumfu (2335 m), Vaii Marii(2374 m) ajungand pe Vf. Custura (2457 m). Din custura traseul
nostru coboara spre Fereasta Custurii si apoi urmeaza un urcus abrupt pe Vf. Papusa Mica
(2376 m) si Vf. Papusa Mare (2508 m). De aici poteca coboara in saua adanca dintre cele
mai mari piscuri ale Retezatului, Saua Peleaga ( 2285 m) si urca pe Vf. Peleaga ( 2509 m) .
Din cel mai inalt pisc al Retezatului poteca coboara pe Piciorul Pelegii, apoi face dreapta
intrand in Caldarea Berbecilor portiune foarte abrupta pana prinde firul paraiasului care
coboara usor pana in Lacul Bucura , punctul final al traseului.

