


TRASEUL TUREI DE DRUMEȚIE BÁNFFY Gy22
Poiana Stanciului (START) – Cascada Răchițele (Vălul Miresei) (PC 1) – Pietrele Albe 

(Fehér-kövek) (PC 2) – Cabana Vlădeasa (PC 3) – Rogojel (Havasrogoz), Sequoia (PC 4) – 
Săcuieu (Székelyjó) (SOSIRE).

TRASEUL TUREI DE DRUMEȚIE BÁNFFY Gy35
Poiana Stanciului (START) – Cascada Răchițele (Vălul Miresei) (PC 1) – Pietrele Albe 

(Fehér-kövek) (PC 2) – Cabana Vlădeasa (PC 3) – Rogojel (Havasrogoz), Sequoia (PC 4) – 
Săcuieu (Székelyjó) (PC 5).

De la PC Săcuieu (Székelyjó) participanții pot să aleagă varianta Gy35A sau Gy35B.
Gy35A: Săcuieu (Székelyjó) (PC 5) – Lacul Horaiței (Kőhegy tava) (PC 6) – Sâncraiu

(Kalotaszentkirály-Zentelke), sala de nunți (SOSIRE).
Gy35B: Săcuieu (Székelyjó) (PC 5) – vf. Horaița (Hármas kőszikla) (PC 6) – Lacul Horaiței 

(Kőhegy tava) (PC 7) – Sâncraiu (Kalotaszentkirály-Zentelke), sala de nunți (SOSIRE).

Caracteristicile turelor Gy22 Gy35A Gy35B
Lungime traseu (km) 22,29 34,31 35,21
Barem (ore) 8 11 11
Diferență de nivel pozitivă totală (m) 1125 1437 1656
Diferență de nivel negativă totală (m) 1420 1773 1992
Difi cultate medie medie medie

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: Sequoia, 
Săcuieu (Székelyjó), Lacul Horaiței (Kőhegy tava).

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

bifurcația de la Poiana Stanciului (START), de unde începe tura de drumeție.
Răchițele (Havasrekettye), Poiana Stanciului (START) –

Cascada Răchițele (Vălul Miresei) (PC 1) (1,25 km)
Tura începe cu o plimbare de 1,25 km, la început pe asfalt, iar apoi pe drum macadam, 

până la PC 1 amenajat în foișorul din apropierea cascadei. Acest segment de traseu este sem-
nalizat cu marcaj turistic .
Cascada Răchițele (Vălul Miresei) (PC 1) – Pietrele Albe (Fehér-kövek) (PC 2) (6,11 km)

Mergând mai departe, în prima curbă găsim un izvor. În curând ajungem la începutul 
cărării care urcă pe vf. Lespezi; de aici urmăm marcajul turistic .

Ne deplasăm pe un drum pietruit în ușoară urcare, iar la 3,09 km de la PC 1 ajungem la un 
punct de unde pornesc trei drumuri (B-01). Alegem cărarea din mijloc, cu marcaj turistic 
, ne cățărăm pe stânca de calcar. De sub stâncă, din vechea mină de caolin, iese un pârâu sub-
teran cu apă curată. Pornim în sus, la început prin pădure, apoi printr-o pășune de munte, iar 
după 1 km ajungem din nou la un izvor. Aici găsim și un jgheab în care ne putem spăla. După 
încă 1 km întâlnim drumul forestier marcat cu  (B-02), pe care o luăm la dreapta. Mai par-
curgem 1 km și ajungem la punctul de control, loc din care putem admira formațiunea stân-
coasă a Pietrelor Albe.

Pietrele Albe (Fehér-kövek) (PC 2) – Cabana Vlădeasa (PC 3) (5,76 km)
În continuare putem urmări trei marcaje turistice: ,  și . După străbaterea a 5,76 km, 

în mare parte prin pădure, ajungem sub cabană.
Cabana Vlădeasa (PC 3) – Rogojel (Havasrogoz), Sequoia (PC 4) (5,86 km)

După o coborâre scurtă și rapidă (2,57 km) ajungem între casele din Rogojel (Havasrogoz). 
La o intersecție marcată cu săgeți și panglici o luăm la stânga (B-03), către rezervația de 

sequoia. După doar 400 m drumul se bifurcă (B-04), mergem spre dreapta, în sus.
Marcajul turistic  deviază spre stânga de la traseul nostru cu puțin după punctul B-04, 

urmându-l putem ajunge prin valea pârâului Ordângușa (Ördöngös) la șoseaua Bologa –
Săcuieu. Noi ne continuăm drumul înainte, urmând panglicile turei. Cu puțin înainte de 
punctul B-05, poteca marcată cu  întâlnește drumul comunal, după care îl intersectează de 
mai multe ori. Parcurgem 2,83 km pe un drum macadam de calitate foarte bună, până când 
ajungem la Dealul Domnului, pe care se înalță arborele Sequoia de peste o sută de ani.

O luăm la stânga lângă gardul electric (B-05) și sub arborele gigant găsim PC în pavilionul 
EKE.

Rogojel (Havasrogoz), Sequoia (PC 4) – Săcuieu (Székelyjó) (PC 5) (3,31 km)
Revenim la punctul B-05 și pornim spre stânga. Ne deplasăm aproape 2 km pe drumul 

sătesc macadam, apoi de pământ, apoi o luăm la stânga (B-06) într-un brădet afl at pe o par-
celă împrejmuită cu gard electric. Pe poteca din pădure întâlnim din nou marcajul .

Atenție: cablul gardului electric este de obicei scos de sub tensiune, dar trebuie să fi m conști-
enți de faptul că pătrundem pe un teren privat, cu permisiunea proprietarului. Să avem grijă să 
nu deteriorăm cablul, în caz contrar cauzăm neplăceri organizatorilor!

După ce ieșim din pădure putem vedea pârâul Săcuieu. Urmăm marcajele spre pârâu, apoi 
traversăm pârâul – pe podul EKE instalat de organizatori – și sosim în comuna Săcuieu (Szé-
kelyjó). La doar 1 km de punctul de traseu anterior ajungem la șosea (B-08), o luăm la stânga 
și după 350 m ajungem la PC, amplasat la începutul comunei, în fața magazinului sătesc de la 
parterul unei case cu etaj (nr. 181B).

Dacă nivelul apei este ridicat: dacă arbitrii de la PC 4 ne informează că nivelul pârâului 
Săcuieu este ridicat și nu a putut fi  montat podul EKE, de la punctul B-06 ne continuăm dru-
mul drept înainte și urmăm drumul de pământ pe o distanță de 1,36 km. Astfel ajungem în 
vale, la podul din beton de pe DJ 103H (B-07). De aici parcurgem 1,8 km pe șosea și ajungem 
la PC 5.

Tura de drumeție Bánff y Gy22 se încheie la PC 5, participanții vor fi  transportați cu 
autobuzul la Sâncraiu (Kalotaszentkirály-Zentelke).

La PC 5, participanții turei Gy35 au de ales între variantele A și B:

Gy35A: Săcuieu (Székelyjó) (PC 5) – Lacul Horaiței (Kőhegy tava) (PC 7) (5,46 km)
Pornim spre stânga pe DJ 103H către Bologa (Sebesvár). Parcurgem 630 m și la intersecția 

din centrul satului (B-09) o luăm la dreapta pe DJ 103J către Alunișu (Magyarókereke). După 
ce trecem de colonia rromă de la marginea satului, pe o distanță de 2,5 km urcăm 160 m în 
altitudine, iar apoi coborâm pe o distanță de 900 m pe un drum asfaltat de calitate excelentă.

O luăm la dreapta pe un drum de pământ (B-10) și urmăm marcajele. Trecem pe lângă 
lacul mai mic, temporar, iar după o plimbare de doar 1,5 km de la drumul județean ajungem 
la PC amenajat sub pavilionul EKE de pe malul Lacului Horaiței, alimentat de un izvor.

Gy35B: Săcuieu (Székelyjó) (PC 5) – vf. Horaița (Hármas kőszikla) (PC 6) (4,25 km)
Pornim spre dreapta pe DJ 103H. După doar 800 m, la capătul satului (B-08a) o luăm spre 

stânga pe un drum macadam, în direcția vârfului Horaița care se înalță în fața noastră. De aici 
urmăm din nou marcajul turistic  pe o distanță de 2,47 km, apoi o luăm la stânga (B-08b), 
către creasta muntelui. Traseul marcat cu  se termină la joncțiunea cu poteca de coastă, 
marcată cu  (B-08b). Aici pornim spre stânga, urcăm prin poieni și zmeuriș până pe creastă, 
apoi după cca 1 km parcurși prin pădure atingem PC de pe vf. Horaița la o altitudine de 1050 
m, care ne oferă o priveliște minunată asupra depresiunii Huedin-Călățele.

Gy35B: vf. Horaița (Hármas kőszikla) (PC 6) – Lacul Horaiței (Kőhegy tava) (PC 7) 
(2,11 km)

De aici mergem mai departe pe creastă. În curând (la doar 100 m) putem găsi borna de 
piatră care marca mai demult vârful „ofi cial”. Mai departe, după 700 m, putem ieși spre dreap-
ta la un punct de belvedere, de unde se vede și Lacul Horaiței. După aceasta mai parcurgem 
330 m în coborâre pe drumul forestier, apoi pe un drum cu iarbă pentru căruțe, iar după 
aceea, pe o coamă, o luăm spre dreapta către vale (B-43). Coborâm doar 500 m printr-o mică 
pădure, urmând marcajul turistic  și ajungem la drumul de pământ de sub Horaița, paralel 
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.

Gy35A, Gy35B (segment comun):
Lacul Horaiței (Kőhegy tava) (PC 7) – Sâncraiu (Kalotaszentkirály-Zentelke) (SOSIRE) 

(6,56 km)
Ne continuăm deplasarea pe drumul de pământ care ocolește lacul spre est și ajungem pe 

un drum asfaltat șerpuitor. Parcurgem 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 ferme
(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).

Drumul macadam din stânga duce către centrul satului. Recomandăm drumul asfaltat din 
dreapta, care coboară lângă pârâul Valea lui Băl (Tölgy-patak), unde parcurgem fermecătoa-
rea stradă Bácsmege și apoi o luăm pe str. Bisericii (Templom u.) până la biserica reformată.  
Lângă biserică, pe străduța din stânga (Kiszely szoros) coborâm către școală, apoi virăm la 
stânga pe malul râului Călata și ajungem la SOSIRE, la sala de nunți de lângă micul pod peste 
pârâul Valea lui Băl.

Cascada Răchiţele (Vălul Miresei)

Cabana Vlădeasa

Arborele SequoiaPietrele Albe



B C D E F G H
RAJT / START
8:15 – 9:30

Havasrekettye, Stanciu-tisztás
Glade

918 97 25 61

1. EP/PC/CP
8:15 – 9:30

Rekiceli-vízesés
 Waterfall

979 637 120 528

2. EP/PC/CP
9:30 – 12:30

Fehér-kövek
1507 258 375 -116

3. EP/PC/CP Vlegyásza-menedékház
Hut

1391

4. EP/PC/CP
13:30 – 16:00

900 19 296 -278

CÉL / SOSIRE / FINISH Székelyjó
622
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B C D E F G H
RAJT / START
8:15 – 9:30

Havasrekettye, Stanciu-tisztás
Glade

918 97 61

1. EP/PC/CP
8:15 – 9:30

Rekiceli-vízesés
Waterfall

979 637

2. EP/PC/CP Fehér-kövek
1507 375 -116

3. EP/PC/CP
10:30 – 14:30

Vlegyásza-menedékház
Hut

1391 114 604 -491

4. EP/PC/CP
13:30 – 16:00

900 19 196

5. EP/PC/CP
14:00 – 17:00

Székelyjó
71

6. EP/PC/CP
15:30 – 18:30 Lake

39

CÉL / SOSIRE / FINISH Kalotaszentkirály-Zentelke

Gyalogos Hiking

B C D E F G H
RAJT / START
8:15 – 9:30

Havasrekettye, Stanciu-tisztás
Glade

918 97 61

1. EP/PC/CP
8:15 – 9:30

Rekiceli-vízesés
Waterfall

979 637

2. EP/PC/CP Fehér-kövek
1507 375 -116

3. EP/PC/CP
10:30 – 14:30

Vlegyásza-menedékház
Hut

1391 114 604 -491

4. EP/PC/CP
13:30 – 16:00

900 19

5. EP/PC/CP
14:00 – 17:00

Székelyjó
35

6. EP/PC/CP
15:00 – 18:00 Peak

1049

7. EP/PC/CP
15:30 – 18:30 Lake

39

CÉL / SOSIRE / FINISH Kalotaszentkirály-Zentelke
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