Traseu 2 zile: Neamț - Harghita
Ne întâlnim pe data de 11 Iulie pentru a parcurge pe biciclete cele mai spectaculoase trasee din zona
județelor Neamț si Harghita, în două zile (aproximativ 80 km). Te invităm să faci parte din grupul Bike
Trip, pentru o memorabilă aventură, plină de adrenalină, peisaje unice și gastronomie tradițională.
Beneficiezi din partea noastră de însoțitori experimentați și echipament profesional: cască, mănuși,
rucsac, sistem hidratare, protecții pentru coate si genunchi. De asemenea, contra cost, punem la
dispoziție pantaloni cu bazon, tricouri cu mânecă scurtă si mânecă lungă, special concepute pentru
ciclism, geacă de vânt și ploaie.
Încălțămintea recomandată cu care trebuie să vii este de trail / pantofi sport de munte / alergare
montană.

Prima zi este rezervată exclusiv Munților Neamțului – zona Parcului Natural Vânători Neamț (ce include
trei rezervații de interes național : Pădurea de argint, Codrii de aramă și Rezervația de zimbri și fauna
carpatină Dragoș Vodă, precum și renumitele mănăstiri: Mănăstirea Văratec, Mănăstirea Agapia și
Mănăstirea Sihla cu peștera Sfânta Teodora.
Masa de prânz este inclusă și va fi servită în stil mănăstiresc la Mănăstirea Sihla. Traseul este în mare
parte pe drumuri forestiere dar și pe culmile dealurilor.

Detalii traseu:
Lungime: 35 km
Diferența de nivel: ~1400 m
Dificultate: mediu
Tipul traseului: asfalt 13%, drum cu pietriș 64%, drum de pământ 23%

A doua zi este rezervată culmilor Munților Hășmaș din județele Neamț si Harghita, unde vom putea
admira o mulțime de peisaje unice. Masa de prânz este inclusă și va fi servită la o pensiune tradițională
secuiană (cu băi sărate) cu preparate specifice. Traseul străbate drumuri forestiere veritabile, culmile
munților pline de soare si peisaje feerice.

Detalii traseu:
Lungime: 43 km
Diferența de nivel: ~1350 m
Dificultate: mediu
Tipul traseului: asfalt 10%, drum cu pietriș 48%, drum de pământ 42%

Prima zi: Traseul mănăstirilor – munții Neamțului
8:20 Ne întâlnim în zona cazării și ne vom îndrepta către punctul de start al traseului – Mănăstirea
Văratec. Transferul de la cazare și înapoi este asigurat de Bike Trip. Vom parcurge cu mașina 40 km.
9:00 Descărcăm bicicletele, le configurăm și începem ședința tehnică de prezentare a lor.
9:20 Predăm echipamentul de protecție și punem la punct toate amănuntele și detaliile despre traseu.
9:40 Începem parcurgerea traseului cu o urcare de aproape 3 km, urmată de o coborâre, care ne lasă la
Mănăstirea Agapia, ascunsă sub cetina brazilor. Avem parcurși 7 km.
10:45 Plecăm de la Mănăstirea Agapia spre Mănăstirea Sihla, aflată la aproape 1000m altitudine, sub o
îngrămădire de stânci. Această porțiune măsoară 8 km de drum forestier.
12:00 La Mănăstirea Sihla, luăm masa în stil mănăstiresc, vizităm Mănăstirea Sihla, biserica dintr-un
brad (lungă doar de câțiva pași, situată sub un perete de piatra) și peștera Sf. Teodora.
13:50 Continuăm traseul cu o scurtă coborâre de 3 km, urmată de o zonă de push bike. Este o porțiune
de 1 km în care împingem bicicletele prin pădurea Parcului Natural Vânători Neamț, teritoriul zimbrilor
din rezervație, pentru a ajunge într-o culme înverzită și însorită, aflată între Magazia și Mitocul Bălan.
15:00 Ne aflăm la altitudinea de aproape 1000m. De aici avem o priveliște spre masivul Ceahlău și
începem coborârea, lungă de 5 km, pe dealurile zonei, ceva greu de descris.
15:30 Ajungem în porțiunea cu asfalt (4 km) din satul Magazia, îndreptându-ne spre drumul forestier ce
leagă satul Magazia de Mănăstirea Văratec. Străbatem ultimele două urcări, lungi de aproximativ 7 km,
tot pe teritoriul zimbrilor, unde avem șansa să îi și întâlnim.
17:00 Suntem întorși la Mănăstirea Văratec, trecând prin satul mănăstiresc, unde putem admira casele
tradiționale, înșirate pe ulițele înguste.
17:30 Predăm echipamentul de protecție și bicicletele, apoi pornim spre cazare.

A doua zi: Traseu Neamț – Harghita – Munții Hășmaș
8:00 Ne întâlnim în zona cazării pentru a merge cu toata echipa la startul traseului celei de a doua zile –
Comuna Dămuc, la confluența Munților Hășmaș, și a Munților Tarcăului. Pentru a ajunge acolo, avem de
parcurs cu mașina un drum de 50 km, transfer asigurat de Bike Trip.
8:50 Descărcăm bicicletele și începem ședința tehnică de prezentare a traseului.
9:10 Predăm echipamentul de protecție și punem la punct ultimele detalii.
9:20 Echipați complet, pornim spre județul Harghita. Ne oprim la un izvor pentru alimentare cu apa și
continuăm urcarea ușoară, lungă de aproximativ 10 km. Trecem prin satul Huisurez, aflat la altitudinea de
~900m.
10:50 Pauză înainte de o urcare mai abruptă, care poate presupune împingerea bicicletei pe o porțiune
de câteva sute de metri pe un deal, ce ne duce în zona de fânețe ale localnicilor.
11:40 Ajunși în vârf, ne tragem sufletul și începem să străbatem coamele dealurilor, culminând cu o
coborâre abruptă, pe o pășune înverzită, în comuna Valea Rece. Peisajele iți taie răsuflarea, fiind extrem
de pitorești. Ajungem la altitudinea de peste 1300m și parcurgem în zonă cam 6 km.
13:20 La pensiunea de la poalele Munților Barațcoș, luăm prânzul tradițional unguresc și ne putem
bucura de piscina cu apa sărată. Putem supraveghea pâinea cu cartofi ce se coace în cuptoarele
pensiunii, în timp ce ne răcorim picioarele în mica piscină improvizată, din curte. Ne aflăm cam la
jumătatea traseului din punct de vedere al distanței, dar ce a fost mai greu a trecut.
15:00 Plecăm de la pensiune către satul Poiana Fagului, urcând ușor la marginea Munților Hășmaș.
Străbatem cei 10 km și în vârf ajungem la cota 1200 m.
16:30 Coborâm pe un drum bine pietruit și mărginit de brazi înalți și drepți, spre satul Puntea Lupului, sat
în care timpul parcă a stat în loc. I se mai spune pasul Ilie.
17:30 Ajungem la mașină, predăm echipamentul de protecție și bicicletele, după care pornim spre cazare.

