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Culmea Cepașului
Sarmizegetusa – pe lângă satul Păucinești – Culmea Cepașului – DF Valea Hobiței
– Hobița-Grădiște – Sarmizegetusa

Timp aproximativ de parcurgere: 4 ore
Distanţă parcursă: 27 km
Diferenţa de altitudine: ca. 970 m
Suprafaţă: drum asfaltat, drum pietruit,
drum de pământ
Grad de dificultate: greu
Probleme:
 Drumul se poate pierde ușor la
ieșirea din Sarmizegetusa, de aceea
recomandăm atenție sporită pe
acest sector;
 Urcușul este pe alocuri anevoios din
cauza pietrișului dislocat de buștenii
târâți pe drum.
Inedit:
 Traseul ajunge la altitudini ridicate
(1400 m), oferind o belvedere
minunată asupra Țării Hațegului;
 Coborâre lungă și frumoasă pe un
drum pietruit proaspăt reabilitat.

Din centrul satului Sarmizegetusa continuați spre ieșirea spre Caransebeș și faceți ușor
stânga pe un drum cu piatra cubică, aproape de capătul satului. Continuați pe acest drum, treceți
pe lângă pensiunea Zamolxe pe care o lăsați în stânga. De aici mai continuați drept înainte
aproximativ un kilometru, iar după ce intrați într-o mică pădurice, cotiți la stânga pe un drum ce
vă va scoate pe culmea rotunjită a dealului. De aici puteți vedea exact în fața voastră drumul ce
urcă în serpentine, iar mai apoi intră în pădure. Din acest punct trebuie sa urmați doar drumul cel
mai vizibil până când veți ieși în șaua din golul submontan. Ajunși în șa, putem urca pe vârful din
stânga pe care este montată o antenă. Odată ajunși sus ne vom bucura de o belvedere uluitoare
cu Țara Hațegului, Munții Poiana Ruscă și masivul Retezat.
Ne întoarcem în șa și, după o coborâre superbă, continuăm tot înainte în urcare ușoară,
lasând în dreapta drumul de pe care am urcat din vale. Urmează câteva serpentine, iar imediat
urmează o intersecție unde apucăm pe drumul din stânga. Acesta urcă puțin la început, pentru
ca mai apoi să coboare, la început mai lin iar apoi puțin mai abrupt, până când ajunge în vale.
De aici, nu trebuie decât să urmați firul văii preț de câțiva kilometri, până când veți ajunge în
Hobița-Grădiște. Continuați pe drumul asfaltat până în Sarmizegetusa.

Material realizat în cadrul proiectului “La pedale şi pagaie”, finanţat de GEF-SGP şi implementat de Asociaţia de Ecoturism din
România (AER) în parteneriat cu Asociaţia de Turism Retezat (ATR) şi Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23 (AIP).
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Accesaţi site-ul www.eco-romania.ro sau www.turismretezat.ro pentru a descărca track-ul GPS al acestuia.
Pentru o mai uşoară orientare în teren vă recomandăm să folosiţi harta “Ţara Haţegului - Retezat”,
disponibilă în numeroase locaţii din destinaţie şi pe site-urile www.eco-romania.ro şi www.zenithmaps.com

