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Comisia Judeteana de Alpinism 

 

Fisa Traseului de…Via ferrata…………… 

Denumire……Via Ferrata Casa Zmeului….. 

 

 
 

         

Cod 21. 01. 1. 35 

Masivul montan Muntii Padurea Craiului 

Zona Defileul Crisului Repede 

Denumire perete Peretele Zanelor 

Locatia Vadu Crisului 

Lungimi de coarda  

Diferenta de nivel  100 m 

Accesibil; vara,iarna 

  Permanent 

Permanent 

Grad dificultate; 

Alpinism/escalada/ 

Aid climbing 

C 

Nr. pct asigurare Aprox. 300 

Tipul asigurarilor Ancore mecanice, iar pentru suportul de picioare sunt scoabe 

metalice fixate cu solutie chimica bicomponenta. 

Necesar asig. mobile  

Descriere acces la 

baza traseului 

 

Pornind de la sala de sport din satul Vadu Crisului, spre traseul de 

via ferrata, poteca cea mai scurtă de acces este pe lângă linia de cale 

ferată care traversează defileul. În dreptul Peșterii Casa Zmăului 

unde să găsește și fosta vamă de sare, se poate observa un indicator 

chiar lângă poteca de access pre peșteră. De aici se coboară pe 

potecă, iar inainte de urcare spre peșteră se face stânga spre baza 

peretelui unde se poate observa un indicator cu intrarea în traseu/  

Vama de sare a fost atestată documentar din anul 1256. 

Traseul de via ferrata din Vadu Crisului se găsește într-un abrupt de 

stâncă de circa 100m care se numește Peretele Zânelor. Traseul este 

amenajat cu cabluri metalice pentru asigurare și cu scoabe metalice 

pentru a putea urca cu lejeritate. 

 

Descriere traseu de Retragerea din traseul de via ferrata din Vadu Crisului se poate 



 

Nota: Se va atasa o schita si poza  al traseului.  

retragere face: 

> pe marcaj turistic cerc albastru până în satul Vadu Crișului. 

Marcajul coboară exact la sala de sport de unde ați pornit în traseu. 

> pe marcaj turistic cerc albastru până în zona Peșterii Vadu 

Crișului. Pentru a umple ziua puteți vizita și peștera (este amenajată) 

după care vă puteți întoarece la mașină. 

 

Intersecteaza traseele  

Variante (precizati  

pe fisa sau topo) 

 

Premiera la data  2017 

Echipa premierei 

 
 Serviviul Judetean Salvamont – Salvaspeo Bihor, Clubul 
CASSIO Montana Bihor 

Anul reechiparii  


