Arcuș - Șugaș Băi – Creasta Munții Baraolt
Marcaj: Triunghi albastru
Durata: 4 ore
Dificultate: traseu cu grad mic de dificultate
Lungime: 9,5 km
Sezonalitate: Este recomandată tot anul
Este un traseucare 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.
Descierea traseului:

Traseul marcat cu triunghi albastru pornește din faţa primăriei comunei Arcuș, și
trece pe lângă biserica unitariană fortificată.
Traseul iese din comuna Arcuş pe un drum agricol în direcția W, pe partea stângă
lăsând în urmă o fermă de animale.
După 2,4 km intră în pădure. Atenţie! - la intrarea în pădure, pe partea dreaptă
există o unitate militară împrejmuită cu gard metalic.
De aici avem o porţiune cu urcare pe 1 km ajungând la dealul Sica (828 m), apoi
urmeză coborârea către pârâul Şugaş (1,8 km), traversând pârâul după 10 minute
intrăm pe un drum forestier, durmul care găzduieşte şi marcajul cruce galbenă
(traseul nr.1 din documentaţia prezentă). De aici ajungem în aproximativ 15 minute

la stația de autobuz din Șugaș Băi, intersectâd traseul omologat nr. 959/02.02.2021,
marcat cu punct roşu.
Traseul nostru continuă din stația de autobuz din Șugaș Băi spre baza
pârtiilor de schi, intră în pădure în direcția NW în urcuş. După 330 m traversează
încă o dată traseul omologat nr. 959/02.02.2021, marcat cu punct roşu. Aici avem o
locaţie cu o panoramă bună spre dircţia SE. Traseul în continuare intră în pădure de
molid şi urcă pe o porţiune de 500 m.
De aici coborâm în pădure mixtă de fag şi stejar pe o porţiune de 600 m, abruptă şi
ajungem pe un drum forestier. Continuăm traseul în direcţia W. Spre partea dreaptă
a drumului se situează păstrăvăria Benkő, respectiv izvorul Benkő.
Continuând traseul tot în dircţia W, intrăm în pădure lângă izvorul „Cukrasz”, şi
după parcurgerea 600 m în urcuş ajungem la poiana Benkő. De aici după 120 m
întâlnim traseul omologat 378/2008; Creasta Munţii Baraolt (Piatra Veczel - Hatod),
marcat cu bandă albastră (alt. 972 m).

