Nr. 1, Creasta Munții Baraolt ( Piatra Veczel – Hatod)
Ariușd (496 m) - Barabaș (662 m) - Bușna Mare (707 m) - Mosighet (809 m) - Havad
(1019m) - pasul Vadaș (951m) - Tecşe (946 m) - pasul Hatod (710 m)
Marcaj: bandă albastră * Durata: 2 zile* Dificultate: mare * Lungime: 57,3 km * ↑1305
m, ↓1011 m
Descierea traseului nr. 1:
Traseul turistic marcat cu bandă albastră pornește din centrul satului Ariușd spre
direcția Sud, lângă malul drept al râului Olt, urmărind pe o distanţă de 3,5 km, după
ce virează spre SE şi urcă pe spatele Pietrei Veczel (Straja) – „Őrhegy” (632m) și
dealul „Barabás“ (663m). În continuare traseul turistic se îndreaptă spre Nord şi
ajunge la Bușna Mare (707m) şi pe Vf. Plopului (715m) prin traversarea unei păduri
de fag. De aici coboară şi intersectează drumul național DN13E, după care ajunge la
dealul Mosighet (809m). Continuăm traseul turistic de creastă pe o distanţă de 5 km
într-o zonă cu pășuni şi păduri până la Vf. Gurgău (1017m) și Vf. Havad (1019m),
unde întâlneşte pe traseul nr. 2 marcat cu punct poşu. După parcurgerea distanţei de
1 km traseele se despart, traseul de creastă virează spre NNE, după 7,5 km ajunge la
Pasul Vadaș (951m) unde intersectează drumul județean 121A. Mai departe merge
pe un drum de căruţă şi după 5,6 km ajunge la dealul Tecșe (946m) unde este
amplasat refugiul montan „Trei Hotare”. De aici traseul schimbă direcţia spre SE,
intră într-o pădure de fag, după 2,3 km traversează poiana Orotvani –
„Öregvágástető”(907m), şi ţine direcţia în următorii 3 km, ajungând în apropierea
comunei Zălan la 1,8 km. Din acest punct traseul virează spre NNE şi după 3 km
ajunge la Poiana lui Ivan, de unde ţinând tot în direcţia N pe creastă (5,5 km)
intersectează traseul nr. 12, şi pe urmă traseul nr. 13, - trasee care pornesc din
staţiunea Malnaş Băi. De la intersecţia cu drumul care merge de la Malnaş Băi la
Valea Zălanului mai avem 3 km la Dealul Somnului (806m), de aici coboară pe o
distanţă de 2 km la Pasul Hatod (710m), ajungând la finele traseului pe DJ122.

