Fişă de traseu turistic montan
Traseu nr. 27: Ohaba Ponor – Cheile Șura Mare – Peștera Ponorici – Peștera
Cioclovina –Luncani – Boșorod
Masiv Montan: Şureanu
Marcaj: Bandă roșie pe fond alb
Timp de mers: 7 – 8 ore
Sezonalitate: Este un traseu accesibil tot timpul anului.
Grad de dificultate: Mic
Nivel de echipare: În timpul iernii este nevoie de echipament specific (bocanci,
parazăpezi), în celelalte sezoane traseul necesită echipament de drumeţie de complexitate
medie (bocanci, pelerină, recipient cu apa).
Prezentare: Pentru parcurgerea acestui traseu urmăm drumul principal spre satul
Federi (putem opta să folosim mașina pentru primii doi kilometrii). De la începutul traseului
dupa 450 de metrii, drumul urcă pe versantul drept și după încă 1100 de metrii, într-o
serpentină putem opta să părăsim traseul spre dreapta cca 100 de metrii pentru a admira
canionul format de râul care străbate peștera Șura Mare și priveliștea care se deschide spre
Țara Hațegului. După ce revenim la traseu continuăm să urcăm pe drum încă 500 de metrii,
de aici traseul virează spre stânga printre casele satului Federi. Păstrăm acest drum vreme de
30 de minute până când ajungem la o răscruce, de unde se merge pe drumul principal spre
stânga, urmând ca dupa 10 minute să ajungem la o intersecție de drumuri. Aici traseul virează
spre dreapta urmând apoi drumul din dreapta. Din acest punct traseul urcă pe versant, urmând
drumul, deasupra satului Federi. Traseul continuă pe culme, coborând după vreo 10 minute
într-o poiană unde întâlnim o fântână. De la fântână drumul urca spre dealul Robului pe
drumul care se deschide spre stânga prin pădurea rară de mesteacăn, urmând ca la următoarea
răscruce să alegem drumul din dreapta, pe lângă dealul Robului poteca virând ușor spre
dreapta prin pădure. Traseul continuă pe drum cca 500 de metrii, părăsind drumul spre stânga
(deoarece drumul coboară în lunca Ponoriciului). In această zonă traseul se suprapune peste
terasamentul unei căi ferate forestiere cu ecartament îngust care urcă din comuna Pui prin
satul Fizești. Dupa vreo 5 minute putem să părăsim traseul spre dreapta pentru a vizita
peștera Ponorici. Peștera se deschide la baza stâncilor aproape de locul unde intră apa în
pământ. Fără un echipament adecvat peștera nu poate fi vizitată. Revenind la traseu, ajungem
la o răscruce și alegem drumul din stânga, urmând ca după cca 200 de metrii să alegem
poteca care coboară ușor spre stânga (părăsind terasamentul căii ferate). Pe culmea din
dreapta pe vremea dacilor se înălța un zid de apărare lung de 2.5 km, numit Troianul, ale
cărui ruine putem să le vizităm continuând din punctul de răscruce pe terasamentul căii
ferate, cca 300 de metrii și apoi urcând până în culme. Traseul continuă pe potecă, prin zona
dolinară, spre satul și peștera Cioclovina coborând versantul abrupt prin pădure, ieșind în cele
din urmă într-o poiană de unde traseul virează spre stânga urmând drumul. Dupa cca. 10
minute drumul coboară spre dreapta într-o poieniță în care se găsește amenajat un loc de
popas. Din această zonă coboară șerpuit prin pădure poteca către peștera Cioclovina cu Apă.

În zona de popas traseul întâlnește traseul marcat cu triunghi roșu, apoi continuă pe
drum coborând spre satul Luncani. După aproximativ o ora de mers întâlnim în dreapta valea
Roșia, drum de acces către Cetatea Piatra Roșie.
Dăcă nu dorim sa vizităm Cetatea Piatra Roșie coborâm în continuare pe drumul spre
satul Luncani, trecem de satul răsfirat de-a lungul văii și întâlnim o bifurcație, traseul
continuă spre dreapta peste râul Luncani către comuna Boșorod.

