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Sălaşe
Sălașu de Sus – Paroș – Coroiești – Râu Alb – Zăvoi – Sălașu de Jos – Sălașu de Sus

Timp aproximativ de parcurgere: 2 ore
Distanţă parcursă: 16,7 km
Diferenţa de altitudine: ca. 190 m
Suprafaţă: drum asfaltat, drum pietruit;
Grad de dificultate: uşor;
Probleme:
 Drumurile asfaltate sunt înguste, iar
uneori vizibilitatea este redusă;
atenție sporită la mașinile care
circulă cu viteză.
Inedit:
 Traseul trece prin mai multe sate ce
încă păstrează elemente tradiționale;
 În curtea bisericii din Paroș veți găsi
mai multe cruci de piatră cu grafie
românească veche și chiar cu
caractere de tranziție de la alfabetul
chirilic la cel latin;
 Odată ce veți părăsi Sălași de Sus,
zona este foarte puțin frecventată de
turiști în comparație cu
Sarmizegetusa, Mălăiești, Râu de
Mori, astfel că veți avea parte de
experiențe autentice.

Din centrul satului Sălașu de Sus se urmează indicatorul rutier către saturl Paroș. Odată
ajunși în sat, în dreptul școlii se urmează drumul din dreapta și apoi prima uliță la stânga ne
conduce pe un drum îngust asfaltat care traversează pășuni și terenuri cultivate până în satul
Coroiești. (foto 1-4).
Aici se cotește la stânga și se coboară spre satul Râu Mic care este amplasat în dreapta
drumului principal. Chiar înainte de Râu Mic veți întâlni un drum din stânga care face legătura cu
Paroș. Țineți dreapta la această intersecție, iar mai apoi faceți stânga la intersecțiile cu drumurile
ce din în satul Râu Mic și continuați până ajungeți în Râu Alb.
La prima intersecție după ce ați intrat în sat faceți stânga, iar la următoarea continuați
înainte pe un drum îngust asfaltat până în satul Zăvoi. Cotiți la dreapta pe primul drum și după
250 m se intră la stânga pe un alt drum îngust asfaltat care ajunge la marginea satului Sălașu
de Jos. Faceți stânga pe drumul ce urcă mai întăi mai abrupt și în serpentine și continuați până
în Sălașu de Sus.

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

