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Comisia Județeană de Alpinism 

 

Fișa Traseului de…Alpinism…………… 

Denumire………………Stanu Stupului……………………….. 

 

 
 

         

Cod 21. 01. 4. 20 

Masivul montan Munții Pădurea Craiului 

Zona Defileul Crișului Repede 

Denumire perete Stanu Stupului 

Locatia Vadu Crișului 

Lungimi de coarda 2 LC 

Diferenta de nivel  80 m 

Accesibil; vara,iarna 

  Permanent 

Permanent 

Grad dificultate; 

Alpinism/escalada/ 

Aid climbing 

4B/7+/9- 

Nr. pct asigurare Aprox. 15-20/lungime 

Tipul asigurarilor Ancore mecanice/gujoane 

Necesar asig. mobile nu 

Descriere acces la 

baza traseului 

 

Din direcția Vadul Crișului spre halta Peștera, de la zona stadionului 

se merge pe jos aprox. 20 min. până la Halta Peștera de unde se 

continuă pe calea ferată încă vreo 10 min. și se va putea observa un 

perete mare și impozant. În drept cu peretele se poate observa o 

potecă ce urca  spre baza peretului. Chiar la baza peretului se urcă 

spre stânga pe o potecă abruptă, aprox 15 m. Continuăm pe la baza 

peretului până trecem de traseul Obermayer și imediat următorul 

traseu este Stanu Stupului.  

Descriere traseu de 

retragere 

De pe locul de belvedere de la finalul traseului se intră în pădure de 

unde urmărim o poteca ce coboară spre dreapta urmând traseul 

turistic, punct albastru până la calea ferată. De aici se poate observa 

spre dreapta peretele Stanul Stupului. 

Intersecteaza traseele Ferenczi și Obermayer 

Variante (precizati  

pe fisa sau topo) 

 



 

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

Premiera la data  2010 

Echipa premierei 

 
 Tinu Sereș, Robert Fodor 

Anul reechiparii  

Omologat la data de  

Omologat de catre  

  


