Cruce albastră Stadion – Izvorul Honvéd – Pădurea Rotundă – Izvorul Falkabik,
Munţii Baraolt
Marcaj: Cruce albastră
Durata: 2 ore
Dificultate: este un traseu cu grad mic de dificultate
Lungime: 6,65 km
Sezonalitate: Este recomandată tot anul
Este un traseu care nu necesită echipament special pentru parcurgerea lui.
Traseul este situat în Munţii Baraolt, judeţul Covasna, a fost finalizat în anul 2021,
marcajele sunt în stare bună.

Traseul pornește din fața stadionului municipal din Sf. Gheorghe, urmează str. Vânătorilor în
urcare până la liziera pădurii (1.5 km). Se continuă în pădure pe o distanţă de 0,6 km tot în direcţia
NW. Iese din pădure la poiana Bironé (alt. 645 m). Traseul trece prin poiana Bironé și continuă întrun lăstăriș (dist. 800 m), direcţia SW după care ia în direcţia NW şi începe să coboară abrupt până la
izvorul Honvéd.
În continuare traseul trece peste podeţul din lemn deasupra pârâului Debren şi Traversează
drumul asfaltat spre Şugaş Băi 121C. De aici ne îndreptăm spre direcția NE și continuăm deplasarea
în marginea drumului 100 m, părăsind drumul spre stânga începe un urcuș abrupt. Ieșim la Poia Avaș
și urmărim marginea pădurii până la intersecţia cu traseul omologat nr. 960/2021 marcat cu punct
galben (drumul vechi, care vine din Șugaș Băi – Sfântu Gheorghe). Cele două trasee se îmbină pe o
distanţă de 50 m, în direcţia NW, după ce traseul nostru se virează spre dreapta în direcţia NE. După

parcurgerea distanţei de 1 km în pădure de stejar ajungem la intersecția cu traseul omologat nr.
959/2021 marcat cu punct roșu (Sf. Gheorghe – Vâlcele- Sfântu Gheorghe). La întâlnirea celor două
trasee turistice se vede lacul din Pădurea Rotundă.
De aici traseul marcat cu crucea albastră merge concomitent cu marcajul punct roșu 0,9 km
după care abate spre dreapta și coboară la izvorul Falkabik (dist. 50 m).

