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T9: Valea Roșiei în imagini 

Roşia – Poniţa – Peştera cu Cristale din mina Farcu – Dealul Farcului – Valea Pietrii Negre – 
Dealul Tinoasa – Platoul Runcuri – Poniţa – Roşia  

 

 

 

Distanţă: 21 kilometri 

Diferenţă de nivel pozitivă cumulată: 630 metri 

Durată: 4 ore 

Grad de dificultate: greu 

Suprafaţă: asfalt, drum pietruit, drum de pământ 

Descoperă și: Peştera cu Cristale din mina Farcu, 
platoul carstic și cătunul Runcuri, poteca tematică 
”Descoperă Valea Roșia” 

Atenție: există porțiuni unde din pricina pantei 
accentuate se merge pe lângă bicicletă și unele zone 
unde traseul este mai greu de identificat în teren 

 

Un traseu de cicloturism relativ scurt, ce poate fi parcurs într-o jumătate de zi, dar care implică o serie de 
urcușuri susținute și câteva coborâri accentuate. Vizita la Peștera cu Cristale din mina Farcu, frumoasele 
panorame asupra comunei Roșia și a împrejurimilor răsplătesc din plin efortul făcut. 

 

Din centrul satului Roșia, mai precis din micuța piață aflată în fața primăriei, pornim spre satul Ponița. 
Apoi urcăm spre Peștera cu Cristale din mina Farcu. Ajunși aici merită să facem o pauză pentru a vedea 
una din cele mai frumoase peșteri ale Pădurii Craiului. De la peșteră, continuăm să urcăm și cotim la 
stânga pe primul drum forestier pietruit, (nu cel de pământ!). Urcăm mai departe până ieșim din pădure. 
Apoi drumul virează brusc la dreapta și trece de o poartă, pe care trebuie să avem grijă să o închidem în 
urma noastră. Drumul continuă să urce, face două serpentine, trece iarăși de o poartă și de o casă 
părăsită. Nu după mult timp, urcușul devine foarte accentuat. La un moment dat întâlnim un alt drum ce 
vine din stânga, dar noi vom continua să mergem înainte, spre nord. De aici urcușul se înmoaie, urcăm un 
mic vârf și urmează o coborâre scurtă la capătul căreia drumul se bifurcă. Urmăm drumul din stânga, 
ieșim din pădure și mergem pe drumul înierbat care coboară lejer printre pășuni și fânețe până când intră 
din nou în pădure.  

Atenție, aici drumul devine greu de identificat în teren. Trebuie să avem grijă să găsim un drum care iese 
imediat din pădure, traversează valea Pietrele Negre și urcă pe versantul opus. Continuăm să urcăm, 
până ajungem în culme. De acolo pedalăm mai departe spre Runcuri. Când întâlnim drumul asfaltat cotim 
la stânga și coborâm puternic spre Ponița. După primele două case virăm la stânga și imediat întâlnim 
drumul asfaltat ce traversează satul. Continuăm să coborâm până în Roșia. 
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