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Meziad – Stâna de Vale
Peștera Meziadului – Cabana Meziad – Meziad – Valea Meziadului (DJ764C) – Vârful
Plopişului – Poiana Bălinţel – Vârful Piatra Tisei – Vârful Mermezii – Poiana Voievodeasa –
Vârful Dealul lui Ilie – Vârful Dealu Mare – Şaua Muşunoaie – Şaua Băiţa – Stâna de Vale

Distanța: 25 km
Diferența de nivel cumulată: 784 m+, 1.422 m–
Timp de parcurgere estimat: 7 - 8 ore
Marcaj: triunghi albastru
Accesibilitate: în orice sezon, dar prudenţă iarna la
zăpezi mari
Descoperă: Peștera Meziadului, stațiunea Stâna de
Vale, Izvorul Minunilor

Traseul de drumeție Meziad – Stâna de Vale, marcat cu triunghi albastru, este unul destul de dificil, ţinând cont
de faptul că urcă peste 1.000 de metri diferenţă de nivel, cel mai înalt punct al său aflându-se în vecintătatea
cabanei Gaudeamus – Stâna de Vale.

Atenţie! O parte a traseului, cea care lega periferia satului Meziad de cabana şi peştera cu acelaşi nume, peste
dealul Leucuş (Boilor) şi valea Şasei, a fost închisă de Serviciul Salvamont Bihor. Traseul poate fi parcurs în circa 7-8
ore, atât vara cât şi iarna, însă, reclamă prudenţă sporită atunci când anotimpul rece este bogat în zăpadă.
În această variantă, traseul începe de la ieşirea din satul Meziad. Mergem pe drumul ce leagă localitatea de satul
de vacanţă Coada Lacului. Lăsăm, pe partea stângă valea Strivinoasa, şi în dreapta avem dealul Şovaru. Aici începe
practic traseul montan. Identificând marcajul triunghi albastru, facem dreapta şi începem să urcăm susţinut.
Ajungem într-o poiană, la 400 de metri altitudine. Mergem pe marginea ei şi traseul începe să o cotească uşor
către stânga. După încă o bucată de drum, vom avea în dreapta Vârful Măguricei (649 metri). Înaintăm prin pădure
şi observăm că traseul o coteşte brusc către dreapta. Ajungem la Vârful Plopişului (807 metri). De aici, urmând
traseul marcat, vom ajunge în poiana Bălinţel, străjuită de vârful cu acelaşi nume. Urcăm şi ajungem la Vârful Piatra
Tisei (1057 metri), cu frumosul său punct de belvedere.
Din acest punct, traseul nostru coboară, pentru ca apoi să urce din nou, până pe Vârful Mermezii (1058 metri). O
buclă, stânga-dreapta, şi coborâm în poiana Voivodeasa. După ce traversăm şi poiana Cincşorii, urcăm dealul lui
Ilie. Ajunşi sub Vârful Dealul Mare (1.210 metri altitudine) o ţinem tot înainte şi coborâm, la şosea, în şaua
Muşuroaie – 1.080 metri altitudine. De aici urmăm drumul 764A, către Stâna de Vale. Trecem prin pasul Băiţa, la
1.197 metri altitudine, şi apoi coborâm în staţiunea montană considerată cândva „perla turismului bihorean”.
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