
INDICATII          Traseul Staţiunea Muntele Băişorii - Șesul Plopiș - Vf.Buscat 

1.  Plecarea se face din fata pensiunii urcand pe langa foisor pe drumul ce duce spre Pârtia Mare. După 
câteva sute de metri intersectăm culoarul teleschiului. Imediat traversăm Pârtia Mare unde căutăm cu 
atenţie marcajul Banda Rosie ( BR )  în partea stângă, oblic, de cealaltă partea a pârtiei. Aici urmăm o 
potecă printre molizi, în urcuș ușor și, în cca 20 de minute de la plecare, ajungem în șaua La Plopiș, 
unde întâlnim un drumul carosabil care urcă la pârtia de schi Buscat 

2. Din Șaua Șesul Plopiș, urmam traseul Crucea Galbena ( CG ). Urcăm pe un drumul de pământ pe  
direcţia nord-vest, la marginea unei tăieturi. Ajungem în scurt timp la un vechi stâlp de marcaj tăiat, 
continuăm pe drum și după aproximativ 20-30 de minute de la plecare ajungem în culme. Aici avem o 
priveliște cuprinzătoare spre nord, în zilele cu vreme bună putând să recunoaștem în depărtare și 
culmile Munţilor Ţibleș. 

3. Traseul își schimbă direcţia de la nord-vest spre sud-vest și după circa 500 de m de potecă prin 
rărituri și pădure de molid ajungem la frumosul izvor Fântâna Găbrienii. Aici întâlnim traseul Punctul 
Galben ( PG ), alături de care continuăm cca. 30 min până la marginea unei poieni, unde PG se 
desprinde spre Vf. Buscat (1676 m). In acest punct putem alege sa deviem pe traseul Punctul Galben 
( PG ) si sa urcam pana pe Vârful Buscat.  Din varf vom cobora pe partia de schi si ne vom reintoarce 
la traseul nostru marcat cu Crucea Galbena 

4. Alegand sa continuam pe traseul nostru CG vom face un ocol larg în jurul Vf. Buscat.  Mergem pe 
curba de nivel, conduși de marcajul care ne ajută să rămân pe traseu deși trecem de mai multe 
intersecţii și după o jumătate de km de la Fântâna Găbrienii ieșim la marginea unei poieni. La 
intersecţia de aici mergem pe drumul din stânga, traversăm poiana și după ce traversăm o porţiune de 
pădure rară ieșim la una dintre serpentinele drumului care urcă până pe Vârful Buscat cu vederi spre 
Pietrele Mărunte și Muntele Mare.

5. Inaintăm pe curba de nivel și apoi ușor descendent până în Poiana Buhuia. La un bolovan mare cu 
săgeţi de marcaj vopsite, pe marginea drumului, ţinem drumul care intră prin pădurea de molid. După 
un traverseu prin pădure de aproximativ 20 de minute, ajungem la niște case de vacanţă, chiar la ieșirea
din pădure. Drumul continuă aproximativ pe curba de nivel, trecem pe lângă un stâlp de marcaj și 
ajungem la o oră și jumătate de la plecare la pârtia Buscat, unde intersectăm drumul asfaltat 

6. Intoarcerea in statiune se face coborand pe drumul asfaltat. Vom reveni in Șesu Plopiș de unde 
continuind pe drumul asfaltat, la cca 600 m  facem stanga pe un drum de pamant printre case de 
vacanta. Aceasta scurtatura ne va duce direct la pensiune


