
PUNCTE DE         Staţiunea Muntele Băişorii - Crinţ - Găbriana - Vf. Buscat 
  INTERES       - Vf. Pietrele Mărunte - Staţiunea Muntele Băişorii  

1. Catunul Crint - aprox. 2 km de la startul circuitului
Catunul era folosit in special de crescatorii de animale din satul Muntele Baisorii, care se mutau aici
din  primavara  pana  in  toamna.  Familiile  veneau  impreuna  cu  copiii,  care  participau  treburile
gospodaresti.Au fost zeci de casute, toate locuite. Cele mai multe case au fost desfacute si transportate
in sat de proprietarii lor, in prezent, catunul este in cea mai mare parte abandonat

La iesirea din Crint, pe poteca prin padure catre Gabriana, vom trece printre brazi, tisa, molizi si larice,
in functie de anotimp, putem culege zmeura, mure, fragi si afine, sau putem face un buchet frumos de
flori  de  munte,  cu  gentiane,  papucul  doamnei,  albastrite,  clopotei  de  munte,  darii,  s.a.m.d.  Tot  in
padure, vom intalni un izvor cu apa potabila si putem zabovi pentru a asculta linistea padurii si zarva
incantatoare a pasarilor, dar si pentru a surprinde vreo veverita trecand preocupata de pe o creanga pe
alta a unui brad. Dintre animale, daca suntem norocosi, putem zari o caprioara, o vulpe sau un iepure
salbatic, dar va trebui sa fim precauti, in caz ca intalnim mistreti.

2. Catunul Gabriana - aprox. 4 km de la startul circuitului, altitudine - cca 1500 m.
Catunul avea aceeasi destinatie ca si catunul Crint, numai ca la Gabriana au existat si familii care au 
locuit aici pe tot timpul anului. Si in prezent, catunul mai este populat, in jumatatea calda a anului, de 
cativa crescatori de oi. De aici avem o priveliste deosebita catre valea dinspre satul Muntele Baisorii. 
Catunul se desfasoara in vale de poteca, iar in latura de jos, putin vizibila de pe poteca, mai sunt cateva 
casute bine intretinute. 



Cu aproximativ 3 km inainte de urca spre varful Buscat, ne intersectam cu traseul “crucea galbena”, 
care vine din vale, direct din statiune, prin Saua la Plopis.Suntem cam la jumatea traseului si daca 
hotaram sa ne intoarcem este ruta cea mai scurta prin care se poate ajunge direct la pensiune, coborand 
pe langa partia de schi Baisoara.La cca 300 m de intersectia cu traseul “crucea galbena”, gasim izvorul 
Fantana Gabrienii, amenajat, cu apa foarte buna de baut. Dupa izvor, la cca 1,5 km, cele doua trasee se 
despart, in intersectie se afla un mic parc natural, foarte frumos

3.Vf Buscat - altitudine 1676 m, punct de plecare pentru un intreg domeniu schiabil.
Sus, platoul este acoperit cu jnepenis si foarte putine locuri umbroase. Privelistea este superba. In 
dreapta partiilor de schi, se poate vedea Muntele Mare (al treilea ca altitudine, din Apuseni). Pe directia
partiilor se poate vedea urmatorul punct din circuit - Vf Pietrele Marunte. In stanga partiilor, se poate 
admira privelistea oferita de Valea Ierta si de statiunea Muntele Baisorii

Urcarea spre urmatorul varf Pietrele Marunte este lina, printre jnepeni, pornind din drumul militar care 
duce spre Muntele Mare.In stanga se poate vedea Vf Buscat cu partiile de schi, iar pe masura ce urcam 
se poate admira in departare statiunea.Traseul va face stanga, iar intersectia este marcata cu indicatoare.
Spre varf se continua inainte, pe poteca, iar in scurt timp vor fi vizibile primele stanci

4.Vf Pietrele Marunte - altitudine 1733 m
Dupa primele stanci, in cateva sute de metri se intra pe un platou asemanator cu cel de pe Muntele 
Mare. Se pot admira batranele formatiuni stancoase, care dau numele varfului, iar dupa ele vom avea o 
priveliste fabuloasa, cu Muntii Trascaului. Tot de aici se poate vedea mai clar platoul Muntelui Mare cu
Pietrele Cantatoare,iar in directia opusa, se poate vedea in vale statiunea Muntele Baisorii. In zare, se  
vede orasul Cluj-Napoca.  Pe drumul de intoarcere urmeaza o coborare usoara printre jnepeni, trecand 
pe langa un izvor, urmata de una prin padure, pe o poteca, pana in Valea Ierta. 


