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Asociația Drag de Hațegce trebuie să 
stiti despre 

traseu
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Traseul pornește de la Casa Vulcanilor, din satul 
Densuș, la 3 km de biserică spre Ștei.
Este unul ușor, are o lungime de 5 km și o 
diferență de nivel de 120 m.

Asigurați-vă că aveți încălțăminte adecvată 
pentru drumeție, mai ales în perioadele umede.

Traseul este practicabil în orice anotimp. 
Cu toate acestea, nu recomandăm să-l parcurgeți 
pe timp ploios deoarece poteca poate fi 
alunecoasă. 

ATENȚIE:

Pentru siguranța dumneavoastră, nu vă abateți de la 
traseul marcat și nu călcați în afara platformei. 
Mușchiul este foarte fragil și vă puteți afunda în apa 
de sub acesta.
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Acest material exprimă exclusiv opinia autorilor. Finanțatorii nu pot fi făcuți 
în niciun fel răspunzători de felul în care se folosesc informațiile din acest pliant.

Vă aflați într-o arie protejată - Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, 
Geoparc European și Global

www.hateggeoparc.ro

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului:
„Amenajarea traseului Densuș- Răchitova
prin implicarea copiilor și tinerilor voluntari”
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Traseul Densus - Răchitova vă dezvăluie:

Casa Vulcanilor Puncte de belvedere Turnul medieval
Este un punct de vizitare și educație 
nonformală care spune povestea vulcanilor 
de acum 70 de milioane de ani.
Pe atunci Țara Hațegului era o insulă 
tropicală în marea Tethys, populată cu 
dinozauri și alte animale preistorice.

De-a lungul traseului sunt câteva puncte 
de belvedere spre sud și spre nord. În sud 
puteți admira valea Densușului (Galbenei) 
cu satele Densuș și Ștei. Tot în această 
direcție se pot vedea Munții Retezat și 
Munții Parâng. Spre sud se vede valea și 
satul Răchitova.

 Ca şi în cazul altor fortificaţii ridicate de 
nobilii locali din zonă, şi la Răchitova a fost 
construit pentru început doar un turn-
locuinţă din piatră. Cu timpul însă, alte 
cetăţi din Ţara Haţegului au fost întărite cu 
ziduri de incintă. Dar familia nobiliară de la 
Răchitova, slăbită financiar de conflicte 
interne, nu şi-a permis acest lucru.
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