Catrinari
Panaci – Coverca – Drăgoiasa – Glodu – Catrinari – Păltiniș - Coverca – Panaci

Timp aproximativ de parcurgere: 4-5 ore
Distanţă parcursă: 33,2 km
Diferenţa de altitudine: ca. 610 m
Suprafaţă: drum betonat, drum pietruit
Grad de dificultate: greu
Highlightes:
• Belvederi deosebite, în special din
Catrinari
și Dealul Catrinari (Pasul Păltiniș)
• Peisaj rural tradițional

Traseul începe chiar din centrul comunei Panaci, din fața primăriei. De aici urmați
drumul betonat ce continuă spre Coverca și Drăgoiasa. La intrarea în satul Drăgoiasa se
termină șoseaua betonată și începe drumul pietruit, pe care însă se poate merge destul
de bine. Zona aceasta prezintă un peisaj cultural deosebit dominat de casele împrăștiate
pe Valea Pârâului Tomnaticul și de alternanța de pășuni și fânețe. De aici traseul se
continuă spre localitatea Glodu, situată mai jos pe vale.
Odată ajunși în satul Glodu, faceți stânga pe strada din centru (e singura stradă
evidentă pe care o veți întâlni pe partea stângă, după indicatorul rutier de intrare în
localitate – Gura Glodului).
Din acest punct până în satul următor, Catrinari, trebuie să țineți direcția stângă în
cele două intersecții ce vor urma. Atenție, la cea de-a doua bifurcație! Trebuie să
intrați pe drumul din stânga, cel cu suprafață mai accidentată și mai puțin circulat. După
un urcuș susținut, îngreunat și de bolovanii de pe drum, ajungeți deasupra satului
Catrinari unde vi se va deschide o perspectivă frumoasă asupra Văii Pârâului Păltinișul,
observându-se foarte bine și drumul pe care urmează să-l urmați până în Pasul Păltiniș,
situat în stanga belvederii.
Din Pasul Păltiniș drumul coboară spre satul cu același nume, unde veți întâlni
drumul betonat pe care l-ați urmat cu câteva ore mai devreme. Faceți dreapta pe acest
drum și coborâți spre locul de start, satul Panaci.

Material realizat în cadrul proiectului „Cu bicicleta în Ţara Dornelor”, finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi Apemin
Tuşnad şi implementat de Asociaţia de Ecoturism din România (AER) în parteneriat cu Asociaţia de Ecoturism Ţara Dornelor
(AETD).

Accesaţi site-ul eco-romania.ro pentru a descărca
track-ul GPS al acestui traseu.
Pentru o mai uşoară orientare în teren vă
recomandăm să folosiţi harta „Ţara Dornelor”,
disponibilă în numeroase locaţii din destinaţie sau
accesați magazinu-ul on-line.
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