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COADA LACULUI LEȘU – STÂNA DE VALE 

Coada Lacului Leşu – Valea Gugii – Frântura de Runc – Stâna din Runc – Poiana 
Drăgotanului – Vârful Piatra Calului - Belvederea Raia - Poiana Muncei - Aria Vulturilor - 
Stâna de Vale 

 

 

 

Distanța: 19 km 

Diferența de nivel pozitivă cumulată: +601m, -1127 m 

Timp de parcurgere estimat: 6 ore 

Marcaj: bandă albastră 

Accesibilitate: în orice sezon, dar prudenţă iarna la 
zăpezi mari 

Descoperă: Coada Lacului Leșu, Stâna de Vale, Izvorul 
Minunilor 

 

O variantă mai actuală a vechiului traseu de drumeție care făcea legătura între motelul „Baraj Leşu” şi staţiunea 
Stâna de Vale, având acelaşi marcaj, bandă albastră. Noua variantă a acestui itinerar montan porneşte din 
centrul satului de vacanţă Coada Lacului. Sunt 19 kilometri relativ uşor de parcurs în circa 6 ore. Pe timp de iarnă 
turiştii sunt sfătuiţi să ţină cont de faptul că zăpada poate fi mare, marcajele sunt greu de găsit şi cel mai 
probabil poteca e nebătută. 

 

Aşadar, pornim din centrul satului de vacanţă Coada Lacului. Având în dreapta schitul Împăraţilor Constantin şi 
Elena, urcăm pe un drum bine identificat în teren, urmând cursul Văii Guga. După cira 3 kilometri, drumul nostru se 
transformă în potecă dar continuă să urce până într-o poiană cu aspect de zonă alpină. Ieşim chiar în intersecţia a 
patru poteci, undeva în dreapta se află Stâna de Runc.  

Noi mergem înainte urmând marcajul bandă albastră şi întâlnim Valea Sebeşelului. Traversăm o mică zonă 
împădurită şi ieşim din nou la loc deschis în Poiana Drăgotanului. În faţă, spre dreapta avem Vârful Drăgăţanului 
(Drăgotanului) 1.444 metri altitudine. Mai urcăm puţin în această zonă de gol alpin şi întâlnim punctul Gruiul 
Ursului. După un binemeritat popas, mai mergem până la Piatra Calului, 1.463 de metri. Mergem tot înainte 
ignorând alte poteci care se intersectează cu traseul nostru şi coborând puţin în şaua Raia, trecem prin imediata 
vecinătate a Vârfului Muncel, 1.411 metri.  

Încă puţin şi traseul nostru întâlneşte un alt traseu, triunghi roşu, care vine dinspre stânga. Noi mergem spre 
dreapta, continundu-ne drumul alături de acest marcaj. Coborând culmea Muncelului, vom vedea pe partea stângă 
o stână şi în dreapta, vârful Aria Vulturilor, 1.345 metri altitudine. Încă puţin şi am ajuns la Izvorul Minunilor. Aici 
suntem, practic, în Stâna de Vale. Pentru a ajunge chiar în centrul staţiunii, nu ne mai rămâne decât să continuăm, 
tot înainte, urmând drumul principal. 
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