Fişă de traseu turistic montan
Traseu nr. 30: Costeşti - Cetatea Blidaru - Leurdana - Târsa - Poiana Omului - Vf.
Rudii -culmea Meleia - Vf. Tâmpu - Șaua Steaua Mare - Vf. Godeanu
Masiv Montan: Şureanu
Marcaj: Bandă albastră pe fond alb
Timp de mers: 14 – 15 ore.
Sezonalitate: Este un traseu ce se poate parcurge tot timpul anului, greu accesibil în
sezonul de iarnă.
Grad de dificultate: Mediu
Nivel de echipare: Echipament de drumeţie, special pe timp de iarnă.
Prezentare: Traseul începe din zona de agrement Costeşti, iar dacă până aici se
poate accede cu aproape orice tip de autovehicul, în schimb la cetatea de la Blidaru accesul
este posibil doar pe jos. Traseul urcă spre Cetatea Blidaru pe culmea dintre valea Făieragului
şi Valea Grădiştei, prin pădurea de mesteacăn şi fag, iar după aproximativ 45 de minute
ajunge într-o poiană unde o variantă scurtă de 400 de metrii ne duce în Cetatea Blidaru spre
stânga iar traseul principal continuă spre dreapta prin punctul numit La Vămi, unde se găsesc
două turnuri dacice recent descoperite. Trecând de turnurile dacice lăsăm în urmă complexul
de apărare a cetăţii şi continuăm drumul prin poienile de pe dealul Petrosul până la Leurdana
(cca 50 minute). De aici continuăm drumul pe culme spre satul Târsa, care este răsfirat pe
platforma Luncanilor. După ce străbatem satul ne îndreptăm spre Prihodiște - Poiana Omului,
străbătând dealul Frasinului, unde cum urcăm, vom vedea o stâna pe partea dreaptă. De aici
traseul ne duce spre stânga către Porumbelul Mare (1158 m), aici îşi are obârşia pârâul Ponor,
care curge spre SV şi se pierde în ponoarele de la Fundătura. După 30-40 minute ajungem la
vf. Rudii, pe parcursul drumului din Poiana Omului spre vf Rudii sunt mai multe sălaşe,
locuinţe folosite pe timp de vară de către sătenii din satul Federi, care împreună cu stânile pot
fi folosite ca refugii pe timp ploios sau viscol. Ne reluăm parcursul pe plai şi după alte câteva
urcuşuri şi coborâşuri prin pădure intrăm în lunga poiană de la Meleia. Aici, chiar în mijlocul
poienii, ne întâmpină o mulţime de movile ce adăpostesc rămăşiţele unor locuințe dacice (la
Brândușița). Înaintăm de-a lungul poienii, după care urmează o nouă coborâre şi un nou urcuş
prin codrii seculari de fag si molid către poiana Tâmpu (1462m). De pe Vf. Tâmpu (1493 m)
avem în zilele senine o extraordinară deschidere vizuală asupra întregii văi a Orăştiei. Căutăm
capătul estic al poienii şi, după un urcuş printr-o rarişte străjuită de conifere, ajungem pe
culmea principală a muntelui, în dreptul stânei de la Steaua Mare (1700m). De la Steaua
Mare până în Vf. Godeanu mai sunt circa 5 km. De aici, urmăm plaiul spre stânga, trecând
prin Steaua Mică, înaintând spre dreapta de unde se va vedea Vf. Scârna. Menţinând traseul
spre stânga (vest) se va ajunge la Vf. Godeanu. De aici traseul întâlnește traseul marcat cu
cruce roşie.

