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RUTA REȘIȚA ‑ IABALCEA

13 km
3,5 ore

Traseu: ușor
Diferență de nivel: +678 m
Locuri critice: este necesară mai multă apă, pentru că pe traseu nu vor fi izvoare;
Peisaj: poteci de pădure, predominant fag, drum pietruit sau poteca amenajată prin
pădure, se iese în câteva luminișuri cu peisaj, dar în mare este drum în pădure, la umbră
plăcută;
Cazări:
Iabalcea (248 m alt):
Sălașul fermecat, cazare 8 locuri, 30 lei/persoană, camping, posibilitate de servirea mesei
la cerere, apă curentă limitată, panouri solare, rezervări la telefon 0753 078 164 și 0754
020 427 (Zlatko Ursul);
La Sălașul lui Blaj, 12 locuri, acces la bucătărie, loc de corturi, mic dejun și cină la cerere,
magazin în apropiere, rezervări la tel. 0727 382 879 (Nicolae Filca);
Salaș u Bregu, 5 locuri de cazare, servirea mesei la cerere, rezervări la telefon 0740 614
297 (Petru Tincul), https://www.facebook.com/salasubregu, http://salasubregu.com/;
Cazare la localnici, 0763 276 349 (Nicolae Ifca); Domnul Nicolae vă poate da informații
despre traseu și despre obiectivele turistice din zonă;
Cazare la Uniunea Croaților, 14 locuri de cazare (ocazională), acces la bucătărie, magazin
în apropiere, rezervări la 0752 154 536 (Tudor);
Carașova (205 alt):
Casa Doda, unde gazdă este Oana, care are o cameră cu 5 paturi (40 lei/pat/persoană)
și oferă și ceva de mâncare, la cerere, cu anunț în prealabil, contra cost. Oana deține și
o mașină de teren, și în caz de urgențe, sau accidente, ea poate interveni cu preluări
cu mașina, dar nu uitați, semnalul la telefon este slab, se găsește doar în vârfuri sau
localități. La Oana se găsesc și produse cosmetice naturale, pe bază de plante medicinale
culese chiar de dânsa, și în cazul în care s‑a terminat săpunul sau produsele de curățare
cosmetică, Oana vă oferă o gamă largă de produse naturale, non‑toxice, făcute de
mâinile ei îndemânatice. Oana ajută și cu sfaturi despre ce se mai găsește în jur, o joacă
cu prietenii ei patrupezi și chiar și căciuli din lână croșetate de ea, tel. 0747 048 184
(Oana Frențiu);
Pensiunea Perla Carașului, 8 locuri de cazare, servirea mesei în regim restaurant, rezervări
la tel. 0753 856 665 (Süßemilch Azemina);
Cazare la localnici, 0763 276 349 (Nicolae Ifca); Domnul Nicolae vă poate da informații
despre traseu și despre obiectivele turistice din zonă.
Cazare la Uniunea Croaților, 24 locuri de cazare (ocazională), acces la bucătărie, magazin
în apropiere, rezervări la 0752 154 536 (Tudor);
Casa de oaspeți Lavanda, 4 locuri, posibilitate de servirea mesei la cerere, posibilitate de
campare, posibilitate de transport, rezervări la tel 0746 894 407.
Infrastructură:
Iabalcea:
Carașova:
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Notă:
Urmează o zi ușoară, cu urcare din orașul Reșița, de la cazarea aleasă de fiecare, în
funcție de nevoi. Urcarea începe după Casa Bănățeană, pe un drum forestier ce o ia la
dreapta, pe lângă o gospodărie. Acest drum se întinde lin, în urcare ușoară, destul de lat
cât să treacă o mașină mare, cu copaci pe o parte și pe alta, astfel încât să ofere protecție
de la soarele care poate fi agresiv pe timp de vară. Pădurea devine deasă, apoi devine
din nou transparentă, și apoi iar deasă, tot așa, ca un joc al copacilor. Fagii devin din ce în
ce mai mari, mai groși și cu umbră din ce în ce mai groasă, fiindcă ne aflăm pe marginea
Parcului Național Munții Semenic, și în apropierea rezervației de păduri virgine de fag.
După aproape 3 km de urcare blândă, la umbră, se intră pe o curbă de nivel și se văd și
alte marcaje turistice, ce folosesc pentru trasee de bicicletă, drumeții sau marcaje ale
Parcului Național, care ne atrag atenția că suntem pe marginea lui. Înainte de a ajunge
„pe muchie de parc”, se mai merge un kilometru jumate pe coamă de deal, în pădure,
până când se deschide o poiană lungă, ce lasă puțin soarele să dezmierde pielea răcorită
a drumețului, sau chiar să usuce hainele pline de umezeală. Peste alți 500 metri, pe
partea stângă se vor observa localitățile Cuptoare și Secu la distanță, și câțiva stâlpi
uriași de electricitate ce duc cablurile scârțâinde deasupra capului nostru, undeva sus,
pe vârf de munte.
Poate că zona nu va părea spectaculoasă, ieșită din comun sau interesantă ochiului,
însă va fi una specială simțurilor. Pentru că această zonă este începutul ținutului plin
de peșteri misterioase, fagi seculari, izvoare și izbucuri, chei și ruine, mistere ce se vor
simți pe piele, știind că sub pământ se ascund mult mai multe comori decât la suprafața
acestuia, comori care pot fi pândite la câte un aven ce se mai vede pe margine de drum
sau mini‑cascadă ce se formează din câte un izvor de munte, sau nenumăratele doline
care se afundă în pământul pădurii. Intrând din nou în pădure, peste 3 kilometri de
coborâre ușoară, se ajunge la drumul care intră în Iabalcea. De aici, peste un kilometru
se intră în sat. Satul este unul din șiragul de sate cu locuitori croați, deci vă așteaptă
povești interesante cu localnicii.
Info:
Parcul Național Semenic ‑ Cheile Carașului – Chiar dacă nu au renumele pe care l‑au câștigat
Cheile Nerei, cele mai lungi din țară, Cheile Carașului impresionează și ele prin sălbăticia
peisajelor, dar mai ales prin numărul mare de peșteri și avene: 50 la număr (de exemplu
Peștera Liliecilor, Avenul din Poiana Gropii). Cheile Carașului se întind pe o lungime
de 19 kilometri, între Carașova și Valea Comarnicului și fac parte din Parcul Național
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Semenic ‑ Cheile Carașului. Râul Caraș, spre deosebire de restul râurilor importante din
Banat care izvorăsc din Munții Semenic, izvorăște din Munții Aninei. Întreg peisajul oferit
de Valea Carașului este unul impresionant, care se schimbă mereu. Unul din punctele
culminante ale unei eventuale drumeții în această zonă, o reprezintă pădurile de liliac
sălbatic, în preajma cărora se mai găsesc și alte specii de arbori mediteraneeni, cum
ar fi mojdreanul și scumpia. Trecând de tăietură, pe malul drept al Carașului, deasupra
peretelui abrupt de stâncă, se zăresc ruinele Cetății Carașova. O legendă spune că un turc
care trecea pe acolo, privind apele râului, le spunea Kara Su (apa neagră), de unde vine
denumirea râului.
Domnul Nicolae Ifca, în calitate de director al Parcului Național Semenic ‑ Cheile
Carașului, vă poate da informații despre traseu și despre obiectivele turistice din zonă
(tel. 0763 276 349).
Munții Semenic – Acești munți care poartă nume de floare (Antennaria dioica), sunt
o grupă muntoasă a Munților Banatului aparținând de lanțul muntos al Carpaților
Occidentali, situați pe teritoriul județului Caraș‑Severin. Cel mai înalt pisc este Vârful
Piatra Goznei, cu o altitudine de 1.447 m.
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Carașova și satele croate din Banat:
În Munţii Banatului, în Cheile Caraşului, pe drumurile dintre Reşiţa, Anina şi Grădinari,
trăiesc caraşovenii, o populaţie slavă de religie romano‑catolică, unul dintre cele mai
inedite grupuri etnice din România. Sunt croaţii din Banatul Montan. La intrarea în
Parcul Naţional Semenic‑Cheile Caraşului se află comuna Caraşova (care cuprinde satele
Iabalcea, Nermed şi Caraşova), unde sunt în jur de 3.200 de suflete. De cealaltă parte a
văii, pe drumul dintre Reşiţa şi Grădinari este comuna Lupac (cu satele Clocotici, Rafnici,
Vodnici şi Lupac) cu aproximativ 2.600 de locuitori. În cele două comune locuiesc croaţii
caraşoveni, o comunitate de slavi romano-catolici. Ei sunt diferiţi de croaţii din Timiş
(de la Checea, Cenei şi Recaş). Este cea mai veche comunitate de croaţi de pe teritoriul
României. Şi‑au păstrat identitatea în ultimul secol, în special datorită izolării enclavelor
în care trăiesc. Caraşova – capitala croaţilor din Banat, a fost cândva reşedinţă de judeţ,
înainte ca acest rol să fie preluat de Lugoj. În cele două comune, limba croată este
recunoscută oficial. Au indicatoare, inscripţii oficiale bilingve, educaţie, acces la justiţie
şi administraţie publică în limbă croată, alături de română. Datorită religiei catolice nu
s‑au asimilat și alte etnii, cu ajutorul bisericii au reușit să își păstreze limba. Fiind un
popor unit, nu și‑au părăsit locurile natale. Aici trăiesc 90% croați alături de care sunt
câteva familii rome și 20 de familii de români.
Caraşova este cea mai veche așezare croată de pe teritoriul României de azi și este
menţionată prima dată în documente în 1333. Se spune că strămoșii lor s‑au stabilit de
bunăvoie pe aceste meleaguri și nu au fost colonizați de habsburgi ca în cazul celor din
Recaș și Checea. Limba este una veche, o croată de acum 300‑400 ani, neevoluată ca în
țara mamă. Portul popular de la Caraşova este unic, nu se mai găseşte în altă parte. Fiind
centrul spiritual al croaţilor, la Caraşova funcţionează mai multe ansambluri de dansuri
populare. La Caraşova funcţionează, începând din 1990, Liceu Bilingv Română‑Croată,
unde copii din cele şapte sate croate vin să înveţe. Biserica romano‑catolică din Caraşova
a fost construită în stil baroc, în 1726. Mai există o capelă inedită pe un vârf de deal.
Caraşova a fost sediu de protopopiat timp de câteva sute de ani. Biserica e din 1726,
capela de pe deal e din anii 1800. Datorită reliefului muntos, caraşovenii s‑au îndeletnicit
în special cu creşterea animalelor.
Caraşovenii au fost primii etnici din România care au beneficiat de dublă cetăţenie.
În contextul războiului din Iugoslavia, Zagrebul a decis să acorde paşaport tuturor
croaţilor care trăiesc în afara ţării. Caraşovenii au profitat de această lege şi au obţinut
dubla cetăţenie. Caraşoveni care au primit cetăţenia croată au putut pleca să lucreze în
Occident, dar şi în Croaţia. Tinerii au putut merge la facultate în Croaţia, pe banii fostului
stat iugoslav.
La Caraşova se află şi sediul central al Uniunii Croaţilor din România, care dă un deputat
în Parlamentul României. În prezent, caraşovenii sunt reprezentaţi de Ghera Giureci
Slobodan).

231

9

RUTA IABALCEA – CANTON COȘAVA

26 km
7 ore

Traseu: ușor spre moderat
Diferență de nivel: +1.287 m
Locuri critice: dificultatea spre moderat a traseului este din cauza lungimii acestuia,
altfel nu prezintă locuri critice.
Peisaj: poteci de pădure, predominant fag, drum pietruit sau forestier, poteca amenajată
prin pădure, și drumuri de TAF, peisaje forestiere minunate, izvoare cu apă rece și
potabilă, cantoane silvice și hidro‑energetice. Traseul este unul din cele mai frumoase
trasee prin păduri.
Cazări:
Canton hidro‑energetic Coșava ‑ „Izvoarele Nerei” (1.100 m alt): acest canton este la cea
mai mare altitudine de pe traseu, deținut de prietenul nostru Radu Ștefănescu, care a
cumpărat clădirea și pământul din jurul acesteia și a făcut un loc de „schimburi culturale”,
refugiu, cazare, unde să te întorci la natură, să găsești un prieten sau o vorbă bună, etc.
Trebuie anunțată prezența cu cel puțin 2‑3 zile înainte, strictul necesar se va duce de
către fiecare. Contra cost, Radu va putea da și mâncare, însă posibilitățile sunt reduse,
fiindcă toate produsele sunt cumpărate și cărate sus de către el, din oraș. Condițiile
sunt: condiții de cabană/refugiu, cameră cu saltele și paturi pentru mai multe persoane,
se poate dormi și pe jos, sau afară sub cerul liber, dușul este la pârâu sau la lighean
și semnalul lipsește cu desăvârșire. Dar experiența va fi de neuitat. Cantonul este în
continuă construcție, se lucrează la condiții și la mai multe locuri de dormit, însă acest
lucru necesită sprijin financiar. Prețul fix de persoană pe o noapte este de 40 lei, însă
pentru orice donație, următorii drumeți îți vor mulțumi! Masa se va comanda din timp, la
telefon, cu stabilirea costurilor conform mâncării. Dumbrava minunată vă așteaptă! Radu
Ștefănescu, telefon 0730 081 984, în caz că e în zonă fără semnal, lăsați mesaj!
Infrastructură:
Coșava:
Notă:
Plecând de la Iabalcea (sau Carașova, după caz), din centrul satului, până la următorul
punct, și anume Cantonul Padina Seacă, trebuie parcurși în jur de 3 kilometri. Pe drum
pietruit, de țară, cu pădurice în dreapta și stânga, ajungând la canton, se va observa
un drum forestier ce coboară din pădure din partea stângă, și se întâlnește cu drumul
nostru. Continuarea va fi tot înainte, lăsând cantonul în partea stângă și în spate și
degustând umbrele arborilor deasupra capetelor. După alți 4 kilometri de drum forestier,
la o intersecție se va găsi indicatorul: Peștera Comarnic, 1 km, la dreapta. Astfel, după
un alt kilometru de drum prăfuit și uneori extrem de noroios după ploi abundente, se
ajunge la o nouă mică intersecție, unde se vor vedea treptele de la intrarea în peșteră, cu
un loc de odihnă la poalele treptelor, pe partea stângă. Se trece podețul către aceasta și
se va găsi sub acest podeț un izvor cu apă rece și limpede, excelentă de băut și umplut
recipientele pentru restul drumului. Traseul de azi este unul mai lung, dar extrem de
frumos și plăcut, lipsit de dificultate mare. De obicei, peștera este închisă, accesul se face
doar cu ajutorul și însoțirea speologilor din administrația acesteia.
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Canton Cosava
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Astfel, se trece podețul către scările peșterii, dar nu se urcă pe acestea ci se merge ușor
spre dreapta, lăsându‑le în spate, cu izvorul cel bun în partea noastră dreaptă, pe o
cărare care devine mai măricică cu fiecare pas. Destul de curând se ajunge în fața unui
alt canton, care a fost folosit mai mult de speologii de la peștera Comarnic, pentru tabere
și cazări, clădire drăguță cum des întâlnim în acest județ, care seamănă cu sălașele
construite din piatră. Indicatoarele arată că traseul se îndreaptă spre Anina și Navesu
Mare. Traseul le urmează credincios, încă 3,7 km, așa cum arată și indicatorul de la izvor.
Naveșu Mare este un alt canton, foarte important pentru traseul nostru, fiindcă atunci
când ruinele acestuia se află pe stânga noastră, făcând câțiva pași înapoi, și găsind un
soi de intrare prin desișul din stânga, acolo unde e iarba mai umblată, la 25 metri în
pădure se ridică falnic în fața noastră un uriaș al pădurilor, arborele sequoia giganteum
(Sequoiadendron giganteum). Merită vizitat, văzut, atins și îmbrățișat, pentru că nu sunt
multe specii din acest arbore la noi în țară, mai mult decât atât, este greu de știut cum a
apărut acest arbore tocmai lângă cantonul Navesu Mare.
Se continuă traseul pe marcaje, tot înainte pe drumul forestier, prea puțin, ca să o ia la
stânga mai apoi în ușoară urcare. Și continuă în urcare lină, plăcută în pădure de fag,
cu scoarță netedă, mai subțiri sau mai groși, cu frunzele de un verde crud, electrizant
și cu covorul de frunze moarte și noroi sub picioare. Aerul sănătos și proaspăt umple
plămânii și gândul merge spre ordine și liniște în creier. În jur de un kilometru jumate
se merge destul de drept, fără urcări, după care se ia la dreapta și apoi la stânga, tot pe
drumuri mlăștinoase, forestiere sau cărări stricate de utilaje, printr‑o pădure mai tânără
și extrem de plăcută ochilor. După alți câțiva kilometri de mers, se face o curbă strânsă
către stânga, peste un pod, care dă într‑un forestier mai bine conturat și larg, și continuă
conform marcajului, până când ajunge la o clădire mare, albă, pe care scrie Direcția
Silvică Reșița, Ocolul Silvic Văliug, Cantonul nr. 1 Berzăvița. Tot aici este un indicator
ce indică 5 km până la Vila Klaus. Se poate face un ocol de 5 kilometri pentru a vizita
locul unde mergea Regele Mihai în tabere (mai multe detalii la Info, mai jos). Se trece
de clădire și de un podeț și se ia pe drumul ce continuă în dreapta și pare că începe o
ușoară urcare. De aici își dezvăluie natura, pădurea și fauna adevărata frumusețe, fiind un
drum nu prea bătut, și într‑o zonă destul de umedă în care cresc ferigi uriașe și frăguțe
zemoase, flori supradimensionate sau iarba verde fluorescent. Câteodată se găsește un
pavaj ciudat pe drum, parcă amintește de rămășițe de drum roman, după care iar se
deschide deasupra coroana arborilor lăsând albastrul cerului să liniștească ochii. Se
intră mai apoi adânc în pădure, care devine din ce în ce mai misterioasă, momente în
care creierul drumețului obosit și înfometat începe să asemuiască curbele geografice și
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modele dolinelor din pădure cu torturi pline de fructe sau mămăligă proaspăt tăiată cu
ața în felii pentru toți cei de la masă. Orice coastă de pădure tăiată de râulețe ascuțite
devin un fel de mâncare în mintea noastră. Țipetele acvilei se pot auzi în apropiere,
corbii jucându‑se printre frunzele fagilor și în rest liniște și susur de apă. Mai apare câte
un canal și pod de beton acoperit de mușchi și învechit de ani, sau un arici care fuge de
zgomotul pașilor noștri. Doar în pădurile Banatului am simțit acest soi de siguranță care
înconjoară omul în sânul pădurii. Nu există pericol de animale sălbatice, doar natură în
întreaga ei splendoare. Încet, după circa 7 kilometri de frumusețe în umbră, după ce și
drumul a devenit drept și a încetat să mai urce, se văd din nou canale de acumulare a
apei, și apoi în stânga, la câțiva metri, o căsuță ce stă în mijloc de poiană și amintește de
dumbrava minunată. Aici se va poposi.
Info:
Peștera Comarnic – Peștera este situată în inima Munților Banatului, cam la jumătatea
distanței dintre Reșița și Anina, în apropierea confluenței dintre pârâul Comarnic și
râul Caraș și este rezervație speologică în Parcul Național Semenic‑Cheile Carașului.
Este a doua ca lungime din Banat (6.201 m), fiind întrecută de Peștera Buhui (6.547 m).
Este structurată pe trei nivele: fosil, subfosil și activ, iar turiștii au acces doar la nivelul
superior, cel uscat. Traseul turistic este format dintr‑o succesiune de galerii și săli, după
cum urmează: Sala Mică, Sala Zebrelor, Sala Mare, Sala Haiducilor, Muzeul, Sala de Cristal,
Sala Domnului și Sala Virgină. Formațiuni spectaculoase care pot fi admirate sunt „Nuca
Mică”, „Altarul”, „Claia cu Fân” și multe alte forme carstice inedite, care așteaptă să fie
descoperite.
Izvoarele Nerei – Izvoarele Nerei reprezintă o arie naturală protejată din Munții Banatului,
făcând parte din Parcul Național Semenic ‑ Cheile Carașului. Aria naturală prezintă un
relief alcătuit din micașisturi, granite și granodiorite, cu versanți scurți și înclinați în
partea superioară și versanți lungi la baza rezervației, cu izvoare (izvoarele Nerei ce adună
în văi înguste și adânci apele pâraielor Coșava Mare, Coșava Mică, Hiclișag, Nerganița,
care pe alocuri formează mici cascade), abrupturi, lapiezuri, ponoare, pajiști; cu floră și
faună specifică lanțului Carpaților Occidentali și în special a grupei montane a Munților
Banatului. Flora rezervației este alcătuită din păduri virgine de fag (Fagus sylvatica),
păduri dacice de stejar (Qercus robur), carpen (Carpinus betulus) sau tei (Tilia), precum
și specii floristice de colțișor (Dentaria bulbifera sau Dentaria glandulosa), măcrișul
iepurelui (Oxalis acetosella), vinariță (Asperula odorata), horști (Luzula alpinopilosa),
specia de rogoz Carex pilosa sau specia de rubus, Rubus hirtus. Fauna este reprezentată
de o gamă diversă de mamifere, păsări, reptile și amfibieni, dintre care unele protejate
la nivel european: ursul brun, lupul cenușiu, vulturul alb, pisica sălbatică, vipera cu corn,
broasca roșie de munte etc.
Sequoiadendron giganteum – Arborele gigant Sequoia se poate vizita lângă cantonul
Navesu Mare, după cum scrie în descrierea Ghidului, de mai sus, sau în stațiunea Băile
Herculane. Arborele sequoia ne dovedește prin prezența sa la Băile Herculane că este
capabil să se dezvolte şi în condițiile unei altitudini reduse. Așezarea lui pe Valea Cernei,
la o altitudine de 160 m, pe aceeași paralelă cu Nisa şi Veneția, îi conferă un climat cu
influențe mediteraneene.
Vila Klaus – Vila Klaus de la Văliug este un loc încărcat de istorie. Însuși Regele Mihai a
petrecut un an în această vilă, ca elev. În cuvintele istoricului Mircea Rusnac: „Din câte
ştiu eu a fost construită la începutul secolului douăzeci, nu e chiar aşa veche cum se
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spune. Iniţial acolo a fost un lac de acumulare mare, pentru reglarea cursului Bârzavei,
deoarece pe râu se transportau buşteni în perioada aceea, ca şi combustibil pentru uzina
din Reşiţa. Se scoteau buştenii din munte, de pe Semenic, şi se depozitau pe malurile
Bârzavei. La un moment dat se deschidea stăvilarul ăsta, din zona Vilei Klaus, şi pornea
un şuvoi de apă care ridica toţi buştenii de pe maluri şi îi ducea până la Reşiţa, jos. După
ce s‑a construit barajul Breazova, în 1904‑1905, atunci s‑a desfiinţat barajul de aici şi
s‑a făcut vila. A fost construită pentru conducerea uzinei de atunci, casă de relaxare, de
vânătoare. Fosta uzină a avut domenii foarte mari. Toată zona asta muntoasă aparţinea
de ea şi avea multe cantoane, care pe vremea aia erau foarte bine administrate şi vila
probabil că era şi un centru de administrare pentru conducerea sectorului silvic al uzinei”
Canton hidro‑energetic Coșava – aceste clădiri, cantoane, au fost așezate în mod strategic
lângă canalele de colectare a apelor, și erau locuite de paznicul acestora, adică persoana
responsabilă de îngrijirea, curățarea și repararea canalelor de colectare.
Proiectul Munții Carpați, al cărui inițiator este Radu Ștefănescu (Canton Coșava ‑
Izvoarele Nerei) ‑ a fost demarat în 2011 din pasiune pentru natură și munte combinată
cu o semi obsesie pentru Google Earth și hărți montane. În perioada respectivă, Radu
a colindat toți munții și a făcut fotografii aeriene, din dronă, pe care le‑a postat pe
contul de FB Munții Carpați, cu scopul de a prezenta frumusețile munților și de a stârni
interesul pentru munte și turism activ.
Pe baza acestor postări s‑a strâns o comunitate de 350.000 de oameni și s‑a făcut
cunoscut brandul Munții Carpați (marca înregistrată la OSIM). În paralel, începând cu
2013 organizația a început să producă hărți montane de drumeție și cicloturism pentru
fiecare zonă montană în parte.
Cu o comunitate activă de 350.000 utilizatori, compania privată de turism Munţii
Carpaţi a lansat primul site dedicat tuturor prestatorilor de servicii turistice din zona
montană și nu numai. Proiectul are ca scop principal dezvoltarea celui mai mare
spaţiu digital comun de promovare a Munţilor Carpaţi şi a tuturor celor care depind
de turismul montan. De la cei care activează în HoReCa, la ghizi montani şi şcoli de
schi, la autorităţi publice, mici întreprinzători zonali, până la cei ale căror evenimente
montane dau savoare momentelor cu care ne umplem timpul liber. Începând cu anul
2021, compania Munții Carpați își mută sediul din Timișoara la Reșița, pentru a fi
mai aproape de munte și de tot ceea ce acesta are de oferit. Hărțile sunt gândite ca
„planificatoare de călătorii”, sunt ușor de citit și se adresează atât iubitorilor consacrați ai
muntelui, cât și celor care doresc să se inițieze în ale drumeției sau cicloturismului. Prin
urmare, prestatorii de servicii turistice sunt invitați să‑și înregistreze activitatea pe site,
iubitorii de munte sunt invitați să utilizeze spațiul digital pentru a‑și planifica eficient
sejururile și să cunoască produsele Munții Carpați disponibile în magazinul online
magazin.muntiicarpati.com. Email: office@muntiicarpati.com, Web: www.muntiicarpati.
com; Web: www.magazin.muntiicarpati.com; Facebook: https://www.facebook.com/
CarpathianMountainsRomania/; Instagram: https://www.instagram.com/muntii_carpati/
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10 RUTA CANTON COȘAVA - PRIGOR

29 km
7,5 ore

Traseu: ușor și lung
Diferență de nivel: +797 m
Locuri critice: traseul este o coborâre continuă, dar ușoară și incredibil de frumoasă. Se
ajunge la localitate și asfalt, unde este nevoie de atenție față de mașini.
Peisaj: poteci de pădure, drum forestier, predominant fag, apoi drum pietruit și asfalt. 20
km pe drumul forestier ce coboară pe lângă râul Nera ce oferă spectacol la fiecare metru;
Cazări:
Prigor (294 m alt):
Pensiunea Prigorel, 28 locuri de cazare, prețuri începând de la 90 lei/căsuțe, 180 lei
cameră dublă, servirea mesei la cerere, piscină, rezervări la tel. 0761 718 128 și 0770
378 255 (Doru și Liliana) http://pensiuneaprigorel.ro/
Infrastructură:
Prigor:
Notă:
După o noapte de pomină ce sigur va fi la Cantonul Coșava, coborârea se face pe drumul
forestier ce pornește de acolo, și care se lățește și se transformă în drum forestier adevărat
cu kilometru ce trece. Dacă la început pare mai sălbatic și nearanjat în jur, încetul cu
încetul pădurea se puțulește, parcă și‑a mai pieptănat crengile, par mai aranjate și puse
la punct, iar drumul capătă linie dreaptă și curată ‑ desigur, în afară de perioadele umede,
în care drumul forestier poate prezenta probleme, mai ales dacă mai jos se și exploatează
din pădure. Pe partea stângă a traseului se află din nou Parcul Național Semenic ‑ Cheile
Carașului, și după o coborâre de circa 8 kilometri, lină și plăcută piciorului, în sfârșit
ne întâlnim cu ea, Nera, distinsa doamnă a râurilor, personaj important în legende,
puternică, frumoasă și misterioasă. Astfel, la un canton numit popular și „La botu’ calului”,
unde se găsesc și tăblițe informative despre parcul național și se poate face și o pauză
de hidratare pe terasa mare a clădirii din dreapta, aflăm și vedem cum coboară Nera din
stânga, de la izvoare și se pregătește să ne însoțească pe aproape tot parcursul traseului
de azi. De aici se desfășoară spectacolul hidrologic Nera, ce ne oferă ceva exclusiv la
fiecare pas, metru, kilometru, astfel încât nu se poate lua privirea de pe râul din dreapta,
și se merge așa, 12 kilometri, admirând, mirosind și suspinând lângă ea.
Din când în când, partea stângă a drumului se supără și vrea să atragă și ea atenția și
atunci aruncă o cascadă mare, cu apa ca vălul de mireasă, ce iese furioasă din perete,
după ce a coborât din pădurea deasă a parcului.
Atât de minunată este pădurea și atât de miraculoasă este Nera, încât nu supără, decât
puțin, faptul că în mijlocul acestora se desfășoară o imensă exploatare de lemne,
ce blochează trecerea drumeților și mai mult decât atât, a distrus drumul forestier,
trasnformându‑l într‑o mare de mlaștină și noroi.
Dar natura se răzbună prin imaginile pe care ni le oferă în continuare. Nu ne lăsăm
răvășiți de cruzimea omului. Cândva și cumva se va găsi un echilibru între toate aceste
lucruri și balanța va arăta ce trebuie.
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