Câteva trasee turistice
Legături între zonele considerate ca punte de
plecare:

16 motive pentru a vizita zona turistică
Padiş (II)
Una dintre cele mai pitoreşti zone
ale României, Padişul a constituit şi mai
constituie încă un punct de maximă atracţie
pentru turiştii autohtoni şi străini. Din păcate,
Padişul a fost supus de-a lungul timpului
unei tot mai intense antropizări, modificări
ale peisajului primar, sub acţiunea activităţilor
umane variate, în partea a doua sunt
prezentate încă 5 diviziuni ale zonei Padiş:

-Cabana Padiş - La Grajduri (45 min)
-La Grajduri- Cabana Padiş (60 min)
-Cabana Padiş- Poiana Vârăşoaia (45 min)
-Cabana Padiş- Şesul Padiş (30 min)
-Cabana Padiş-Satul Boga (120 min)
-Cabana Padiş- Poiana Florilor (l 50 min)

Trasee cu plecări de la Cabana Padiş (pe
jos):
-Circuitul Vârfului Biserica Moţului - 2 ore
-Circuitul Muntelui Măgura Vânătă - 5 ore
-Vârful Măgura Vânătă - dus- întors - 2 ore
-Şesul Padiş - Piatra Boghii - Peştera Şura Boghii Gardul Boghii - Poiana Vărăşoaia - Peştera Padiş - 6 ore
-Circuitul Izvoarele Someşului Cald - 6 ore
-Vârful Vărăşoaia - Valea Boga - Satul Boga - Plaiu Scăriţa - Bălileasa - Şesul Padiş - 7ore
-Bălileasa - Groapa de la Bârsa - Piatra Galbenei Peştera Gheţarul Focul Viu - La Grajduri – 6 ore
-Poiana Ponor - Cetăţile Ponorului (complet) - La
Grajduri – 6 ore
-Poiana Ponor - Munţii. Borţig - Izbucul Galbenei Cheile Galbenei - Poiana Florilor - Peştera Gheţarul.
Focul Viu - Piatra Galbenei -La Grajduri - 9 ore
La grajduri - Piatra Galbenei - Poiana Florilor - Cheile
Galbenei - Izbucul Galbenei - Borţig - Balcoanele C
Ponorului - La Grajduri - 8 ore
-Izvorul Rece - Lumea Pierdută - Valea Seacă - C.
Ponorului (complet)-La Grajduri - 7ore
-Izvorul Rece - Lumea Pierdută - Peştera Căput - Poiana
Ponor - 5 ore
-Bălileasa- Poiana Florilor- Valea Seacă- Gropa Ruginoasa şt retur - 2 zile
-Garda Secă -Casa de Piatră - 6 ore (dus -întors)
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Muntele Măgura Vânătă - este alcătuit din CREASTA
MĂGURA VÂNĂTĂ, vârful MĂGURA MICĂ (1573) şi vârful
MĂGURA MARE (3642). Creasta în formă de sector de cerc, lungă de
aproximativ 12km se înalţă din zona de izvoare a Someşului Cald spre
est până în vârful MĂGURA MICĂ, apoi coteşte lin spre sud printr-o
alternanţă de cocoaşe şi şei. Urmează sectorul VÂRFUL MĂGURA
MARE cu aspect de piramidă Creasta MĂGURA VÂNĂTĂ oferă
privelişti largi asupra bazinului Padiş, iar în zare în ultimul plan se văd
Munţii Biharia cu Vârful Cucurbăta Mare (1848m).
Groapa de la Bârsa numită şi Depresiunea Bârsa este una
dintre cele mai sălbatice din Munţii Apuseni cu un climat umed ce îi
oferă un aspect de mlaştină. In zonă există forme carstice interesante
cum ar fi: un ponor prăbuşit, un lac suspendat cu apă neagră şi multe
peşteri (cea mai mare şi importantă fiind Gheţarul de la Bârsa,
2750m). Atenţie! Încă de la intrare peştera reprezintă un aspect
labirintic generând panică în rândul turiştilor „mai puţin curajoşi".
Oricum vizitarea peşterii, chiar şi la intrare este un eveniment deosebit.
Cheile_Galbenei sunt situate în sud-vestul şi vestul Bazinului
Padiş-Cetăţile Ponorului, cu o lungime totală de 6 km, Valea Galbenei
reprezintă un culoar de drenare spre Depresiunea Beiuşului a apelor ce-1
străbat. Izbucul Galbenei reprezintă resurgenţa râului subteran din
Peştera Cetăţile Ponorului. Poteca cu bară în patul văii, spre o gură de
peşteră, unde apa râului se prăvăleşte zgomotos, este începutul
tunelului subteran din Cheile Galbenei lung de peste l00 m şi foarte greu
practicabil.
Lumea Pierdută denumită aşa datorită sălbăticiei sale din
trecut, reprezintă un platou carstic împădurit, mărginit de pârâul
Izbucul Ursului, Valea Seacă şi culmea sudică a Vârfului Grădişoara.
Platoul Lumea Pierdută ascunde în subteran o imensă reţea de
galerii active, trădată de suprafaţa de doline. Trei dintre acestea sunt
porţi de intrare: Avenul Negru (cu o verticală de 108m) se prezintă
sub formă de pâlnie cu diametru de 50m. Al doilea aven este Avenul
Gemănata (cu o verticală de 52m). Are pe deasupra un pod natural
care-1 împarte în două cavităţi (de unde şi numele) Un alt aven mai
modest, Avenul Acoperit are o verticală de doar 35m şi nu comunică
cu cursul activ.
Culmea Cârligate este formată din Vârful Cârligate (1694m)
continuat spre vest cu Vârful Cornu Munţilor (1652m) şi Abruptul
Brăiesei, iar spre est cu Şaua - Cumpănăţelului. Culmea reprezintă
într-adevăr un platou orientat est-vest, foarte abrupt spre sud (Padiş) şi cu
pantă mai domoală spre nord (Valea Drăganului). Un drum care
străbate acest platou, pe creasta ce ocoleşte obârşia Văii Drăganului,
spre Vlădeasa şi Stâna de Vale.

"Viaţa trebuie înţeleasă privind înapoi, dar trebuie
trăită privind înainte."
„Orice ieşire este o intrare în altceva."
„Câteodată căutăm prea departe ceea ce avem
lângă noi."
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