
Traseul Staţiunea Muntele Băişorii - Șesul Cald - Piatra Cântătoare – Vf. Muntele
Mare si retur

1. Plecarea se face din fata pensiunii coborand spre drumul judetean. Chiar inainte de a ajunge la 
drumul asfaltat o luam la dreapta pe drumul de pamant. Continuăm printre case de vacanţă și ajungem 
la o altă intersecţie, cu drumul asfaltat spre Pârtia Buscat pe care o luam la dreapta. Mergem circa 100 
m pe acest drum și ajungem o altă intersecţie, cu un drum de pământ la stânga. Părăsim drumul asfaltat 
și intrăm pe acest drum de pământ, numit și „drumul telefonului” ce urmareste stâlpii unei linii 
telefonice si urca spre Vârful Buscat

2. După 10 minute de mers pe un parcurs orizontal traversăm un pârâu și începem să urcăm pe drumul 
adâncit. Ajungem la o trifurcaţie unde ţinem dreapta și continuăm prin pădure. Ajungem la pârtia 
Buscat, sosire, unde vechiul drum a fost tăiat și suntem opriţi de un mal abrupt de drum. Aici facem 
stânga și coborâm câţiva metri abrupt pâna la baza pârtiei. Trecem printre Cabana Lupilor și instalaţia 
de telescaun și începem să urcăm pe pârtie, orientându-ne după un marcaj aflat pe un molid în dreapta 
sus, în colţul făcut de intersecţia pârtiei roșii cu pârtia neagră. Urcăm doar 150 m pe pârtia roșie și 
cotim la stânga pe un drum de pământ, pe lânga captările de apă pentru staţiune. În curând ajungem la 
Șesul Cald, intersectând din nou drumul asfaltat puţin mai sus de colibe

3. Continuăm în urcare lină pe traseul marcat cu Bandă Roșie care merge în comun cu Crucea Rosie 
până sub Muntele Mare. Ajungem la Colțul Rotund si lasam in stanga drumul spre Vârful Pietrele 
Mărunte marcat cu Punct Galben ( pe care putem sa-l vizitam la intoarcere daca mai avem timp ) și 
mergem inainte traversând mai multe izvoare ale Pârâului Negru. După circa 30 de minute de la Șesul 
Cald ajungem la panoul informativ care ne anunţă că am intrat în aria protejată “Situl Natura 2000 
Muntele Mare” 

4. Coborâm într-o șa largă, La Poduri, unde se află un panou informativ. În stânga izvorăște Valea 
Podurilor dintr-un molhaș întins și în faţă se ridică vârful Muntele Mare spre care începem să urcăm. 
Marcajul taie serpentinele drumului și, lăsând în dreapta un izvor, ne orientăm spre stâpul de marcaj pe 
care îl vedem în stânga sus. Ajungem din nou la drumul carosabil pe care îl urmăm spre stânga, urcând 
pe o pantă moderată. Curând întâlnim un alt stâlp de marcaj, cu săgeţi indicatoare, unde drumul 
carosabil cotește spre dreapta. Aici traseul cu marcajul Crucea Rosie se desparte, noi continuând pe 
drumul carosabil dupa Banda Roșie  

5. După alţi 500 m pe drum ajungem  la un panou informativ despre “Situl Natura 2000 Muntele Mare”
și Piatra Cântătoare. Se văd unitatea militară și releul din vârf, iar în dreapta avem panorame largi spre 
bazinul Văii Ierii. Parasim traseul Banda Roșie si o luam pe drumul care o cotește la stânga spre 
unitatea militară . 

6. Suntem pe un imens platou uşor vălurit. Trecem de unitatea militară si la circa 500 m in stanga se 
ridică vârful Muntele Mare la cota 1826 m. 


