Fişă de traseu turistic montan
Traseu nr. 3: Uricani – Curmătura Tulişa – Culmea Văcarea – Culmea CusturaGruniu – Vf. Custura – Şaua Plaiul Mic – Culmea Drăcşanu – Piatra Iorgovanului – Şaua
Paltina – Vf. Galbena – Vf. Godeanu
Masiv Montan: Retezat
Marcaj: Bandă verticală roşie pe fond alb
Timp de mers: 15 – 16 ore
Sezonalitate: Este un traseu ce se poate parcurge tot timpul anului, nerecomandat în
sezonul de iarnă în porţiunea cuprinsă între Vf. Bilugu Mare și Vf. Custura.
Grad de dificultate: Mare. Diferenţa de nivel: 3500 m.
Nivel de echipare: Echipament de drumeţie, special pe timp de iarnă la parcurgerea
porţiunii de traseu cuprinsă între Vf. Bilugu Mare și Vf. Custura.
Prezentare: Este un traseu turistic ce traversează masivul de la est la vest pe creasta
principală sudică a masivului. Porneşte din localitatea Uricani situată pe Valea Jiului de Vest
şi urmează Valea Pârâului Sterminosu şi poteca ciobănească spre Vf. Vârful Mare – 1509 m
alt. De aici pe creasta secundară spre Vf. Dealul Mare – 1626 m alt. până se prinde creasta
principală în Vf. Coasta Laturii – 1695 m alt. Din acest punct urmăm spre stânga creasta
principală, ocolind prin dreapta Vf. Tulişa – 1792 m alt. şi Vf. Făgeţel – 1589 m alt. Traseul
trece în continuare peste Vf. Bilugu Mic – 1463 m alt., Vf. Bilugu Mare – 1764 m alt. şi urcă
Culmea Văcarea până pe Vf. Văcarea – 2238 m alt. şi apoi pe Vf. Lăzarului – 2282 m alt. Din
acest punct de belvedere traseul urmează creasta înaltă peste Vf. Gruniu – 2289 m alt., Vf.
Ciomfu Mare – 2335 m alt. şi Vf. Valea Mării – 2340 m alt. până pe Vf. Custura – 2457 m alt.
De aici pleacă spre dreapta traseul cruce galbenă pe fond alb spre Lacul Bucura peste Vf.
Păpuşa și Vf. Peleaga, iar traseul nostru coboară în Şaua Plaiul Mic – 1879 m alt. unde se
intersectează cu traseul bandă albastră pe fond alb ce vine din Ohaba de sub Piatră prin
Poiana Pelegii şi trece spre Câmpu lui Neag pe la Cabana Buta. Traseul nostru urmează în
continuare Culmea Drăcşanu, ocolește prin stânga Vf. Albele – 2013 m alt., până la Piatra
Iorgovanului – 2014 m alt. unde vine din stânga traseul triunghi roşu pe fond alb din
Câmpuşel. Cu acesta merge împreună până în Şaua Paltina – 2025 m alt. unde coboară spre
dreapta în Lunca Berhina. Traseul nostru urmează creasta peste Vf. Paltina – 2149 m alt., Vf.
Scurtu – 2090 m alt., până pe Vf. Galbena – 2194 m alt. de unde pleacă spre dreapta poteca
nemarcată spre Platforma Borăscu. Traseul urmează creasta peste Vf. Micuşa – 2162 m alt.,
Vf. Bulzului – 2245 m alt. până pe Vf. Godeanu – 2229 m alt. Din acest punct traseul urmează
prin M-ţii Cernei până în Băile Herculane. Spre dreapta porneşte traseul de legătură punct
roşu pe fond alb spre M-ţii Ţarcu prin Şaua Şuculeţului.

