


TRASEUL TUREI DE DRUMEȚIE KŐHEGY A/B/C

Toate cele trei variante de tură pornesc din parcarea situată pe DJ 103J Alunișu –
Săcuieu, înainte de pasul Dulului.

Traseul turei de drumeție Bánff y Kőhegy A:
Parcare (START) – vf. Dulului – vf. Horaița (Hármas kőszikla) (PC 2) – Lacul Horaiței 

(Kőhegy tava) (PC 1) – Sâncraiu (Kalotaszentkirály-Zentelke) (SOSIRE).
Traseul turei de drumeție Bánff y Kőhegy B:
Parcare (START) – Lacul Horaiței (Kőhegy tava) (PC 1) – vf. Horaița (Hármas kőszikla) 

(PC 2) – vf. Bogdanului (Tomordok) (PC 3) – Sâncraiu (Kalotaszentkirály-Zentelke)
(SOSIRE).

Traseul turei de drumeție Bánff y Kőhegy C:
Parcare (START) – vf. Dulului – vf. Horaița (Hármas kőszikla) (PC 2) – vf. Bogdanului 

(Tomordok) (PC 3) – Sâncraiu (Kalotaszentkirály-Zentelke), sala de nunți (SOSIRE).

Caracteristicile turelor Gy Kőhegy A Gy Kőhegy B Gy Kőhegy C
Lungime traseu (km) 11,93 13,62 13,19
Barem (ore) 5 6,5 6
Diferență de nivel pozitivă totală (m) 440 574 583
Diferență de nivel negativă totală (m) 614 752 758
Difi cultate ușoară ușoară ușoară

Pentru participanții care din orice motive nu mai pot sau nu mai doresc să continue tura, 
recomandăm următoarele puncte (accesibile ușor cu mașina) pentru părăsirea turei: punc-
tul de traseu B-22, Lacul Horaiței (Kőhegy tava).

Sâncraiu (Kalotaszentkirály-Zentelke), sala de nunți (VALIDARE)
După preluarea pachetelor de start, participanții vor fi  transportați cu autobuzul până la 

parcarea de pe DJ 103J Alunișu – Săcuieu (START), a de unde începe tura de drumeție.

Gy Kőhegy A, Gy Kőhegy C
Parcare (START) – vf. Horaița (Hármas kőszikla) (PC 2) (3,26 km)

Din parcare pornim în sus pe drumul asfaltat. După cca 300 m (B-40) trecem pe drumul 
cu iarbă afl at la stânga drumului asfaltat, pe care mai parcurgem 400 m (B-41), după care 
pornim în sus pe versantul abrupt, pe marginea unei râpe. După 0,5 km de urcuș ajungem pe 
vf. Dulului (920 m). De aici coborâm cam jumătate de km până când observăm un drum de 
căruțe care urcă din vale, din stânga (B-43a). Parcurgem pe acest drum 430 m, până la jonc-
țiunea cu cărarea care vine dinspre vale, cu marcaj turistic  (B-43). Mergem mai departe 
înainte, după cca 300 m putem ieși spre stânga la un punct de belvedere, de unde se vede și 
Lacul Horaiței. După alți 670 m putem găsi borna de piatră care marca mai demult vârful 
„ofi cial”. Mai avem de parcurs 100 m și ajungem la PC de pe vf. Horaița la o altitudine de 
1050 m, care ne oferă o priveliște minunată asupra depresiunii Huedin-Călățele.

Gy Kőhegy B
Parcare (START) – Lacul Horaiței (Kőhegy tava) (PC 1) (1,58 km)

Din parcare pornim în jos, iar după cca 130 m (B-10) o luăm la dreapta pe un drum de 
pământ. Pe acest drum parcurgem cca 1,4 km, la început în urcare, apoi pe același nivel și 
sosim la PC, instalat într-un pavilion EKE lângă Lacul Horaiței, alimentat de un izvor.

Gy Kőhegy A
vf. Horaița (Hármas kőszikla) (PC 2) – Lacul Horaiței (Kőhegy tava) (PC 1) (2,11 km)

Revenim de pe vârf pe cărarea pe care am urcat și mergem cca 1,1 km până la punctul de 
pe coamă (B-43). De aici o luăm la dreapta către vale. Coborâm doar 500 m printr-o mică 
pădure, urmând marcajul turistic  și ajungem la drumul de pământ de sub Horaița, para-
lel cu creasta muntelui (B-42). Pornim spre dreapta pe acest drum și după 0,5 km sosim la 
PC, instalat într-un pavilion EKE lângă Lacul Horaiței, alimentat de un izvor.

Gy Kőhegy B
Lacul Horaiței (Kőhegy tava) (PC 1) – vf. Horaița (Hármas kőszikla) (PC 2) (2,11 km)

De la PC pornim înapoi pe drumul pe care am venit. După cca 0,5 km (B-42) o luăm la 
stânga în sus spre pădure și urmăm poteca marcată cu  pe o distanță de 500 m, până pe 
coamă unde întâlnim drumul de căruțe de pe creastă (B-43). Pornim spre stânga pe drumul 
de căruțe. După cca 300 m putem ieși spre stânga la un punct de belvedere, de unde se vede 
și Lacul Horaiței. După alți 670 m putem găsi borna de piatră care marca mai demult vârful 
„ofi cial”. Mai avem de parcurs 100 m și ajungem la PC de pe vf. Horaița la o altitudine de 
1050 m, care ne oferă o priveliște minunată asupra depresiunii Huedin-Călățele.

Gy Kőhegy B, Gy Kőhegy C
vf. Horaița (Hármas kőszikla) (PC 2) – vf. Bogdanului (Tomordok) (PC 3) (1,88 km)
După o scurtă odihnă ne continuăm drumul pe creastă, prin pădure, iar apoi coborâm 

spre dreapta, printr-o poiană cu zmeuriș, până când întâlnim capătul drumului care urcă pe 
munte dinspre Săcuieu, marcat cu  (B-08c). De la PC până aici am parcurs 1 km. De aici 
urcăm din nou, mai întâi pe un drum forestier, iar apoi pe o potecă prin pădure. După cca 
600 m ieșim din pădure și ajungem pe șaua dinaintea vârfului Bodganului (Tomordok) 
(B-08d). O luăm la dreapta și după un urcuș abrupt pe o distanță de cca 300 m ajungem la 
PC de pe vf. Bodganului (Tomordok), la 1150 m altitudine.

Gy Kőhegy B, Gy Kőhegy C:
vf. Bogdanului (Tomordok) (PC 3) – 

Sâncraiu (Kalotaszentkirály-Zentelke) 
(SOSIRE) (8,05 km)

Gy Kőhegy A:
Lacul Horaiței (Kőhegy tava) (PC 1) –
Sâncraiu (Kalotaszentkirály-Zentelke)

(SOSIRE) (6,56 km)
După odihnă și admirarea peisajului, 
coborâm cca 550 m pe poteca amenajată 
de EKE Kolozsvár (SCA Cluj) în anul 
2020, până în șaua (B-24) în care întâl-
nim un drum lat de pământ. Pornim 
spre stânga pe acest drum, parcurgem 
3  km prin pădure, până întâlnim dru-
mul asfaltat (B-22). De aici pornim spre 
dreapta / în jos de-a lungul drumului. 
După 3,21 km, ajungem la o bifurcație la 
marginea satului (B-11).

Urcăm pe drumul de pământ care ocolește lacul 
și ajungem pe un drum asfaltat șerpuitor. Parcur-
gem aproape 2 km de-a lungul acestui drum, apoi 
o luăm la stânga pe un drum de căruțe (B-20). 
După 1,3 km ajungem la marginea unei mici fer-
me (B-21). Aici mergem spre dreapta și trecem 
peste podul pârâului. După aceasta putem merge 
spre stânga pe cărarea de lângă fermă până la 
drumul asfaltat (B-23), sau (dacă ferma este 
apărată de câini) ieșim la drum pe cărarea cea 
mai scurtă, care se îndepărtează de fermă (B-21a). 
Coborâm pe drumul asfaltat până ajungem la o 
bifurcație la marginea satului (B-11).

De la bifurcația B-11, drumul macadam din stânga duce către centrul satului.
Recomandăm drumul asfaltat din dreapta, care coboară lângă pârâul Valea lui Băl 
(Tölgy-patak), unde parcurgem fermecătoarea stradă Bácsmege și apoi o luăm pe str. Bise-
ricii (Templom u.) până la biserica reformată.  Lângă biserică, pe străduța din stânga
(Kiszely szoros) coborâm către școală, apoi o luăm la stânga pe malul râului Călata și ajun-
gem la SOSIRE, la sala de nunți de lângă micul pod peste pârâul Valea lui Băl.

B C D E F G H
RAJT / START
10:00 – 11:00

DJ 103J
parkoló / parcare / parking

11,93 3,26 757 371 78 292

2. EP/PC/CP
11:30 – 13:00 Peak

3,26 8,67 2,11 1049 32 257 -225

1. EP/PC/CP
10:30 – 14:00 Lake

5,37 6,56 6,56 824 39 280 -242

CÉL / SOSIRE / FINISH
13:30 – 17:00 Sâncraiu

11,93 582

Hiking

B C D E F G H
RAJT / START
10:00 – 11:00

DJ 103J
parkoló / parcare / parking

13,62 1,58 757 105 41 67

1. EP/PC/CP
10:30 – 14:00 Lake

1,58 12,04 2,11 824 257 31 225

2. EP/PC/CP
11:30 – 13:00 Peak

3,69 9,93 1,88 1049 189 90 100

3. EP/PC/CP
12:00 – 14:00 Vf. Bogdanului Peak

5,57 8,05 8,05 1149 25 592 -567

CÉL / SOSIRE / FINISH
13:30 – 17:00 Sâncraiu

13,62 582

Hiking

B C D E F G H
RAJT / START
10:00 – 11:00

DJ 103J
parkoló / parcare / parking

13,19 3,26 757 371 78 292

2. EP/PC/CP
11:30 – 13:00 Peak

3,26 9,93 1,88 1049 189 90 100

3. EP/PC/CP
12:00 – 14:00 Vf. Bogdanului Peak

5,14 8,05 8,05 1149 25 592 -567

CÉL / SOSIRE / FINISH
13:30 – 17:00 Sâncraiu

13,19 582

Hiking


