Dealurile Oradiei
Sânmartin - Oradea - Husasău de Criș - Fughiu – Alparea – Felcheriu – Băile 1
Mai – Sânmartin
Timp aproximativ de parcurgere: 4-6 ore
Lungimea traseului: 45 km
Diferența cumulată de nivel: 313 m
Suprafața: asfalt, drum de piatră, drum de pământ
Grad de dificultate: mediu - greu
Probleme: porțiuni intens circulate, câini de la
stâne
Inedit: puncte de belvedere, zone forestiere
frumoase, relief diversificat

Pentru parcurgerea cât mai comodă și în siguranță a acestui traseu vă recomandăm folosirea
unor biciclete de tip mountain bike dotate măcar cu o suspensie pe față. Vă rugăm să vă pregătiți cu
alimente și apă pentru hidratarea corespunzătoare și să țineți cont de lipsa magazinelor de pe traseu.
Totodată, casca de protecție nu ar trebui sa fie opțională, iar un telefon smart cu aplicația Google
Earth (sau oricare alta ce permite încărcarea track-ului GPS) vă poate asigura să nu vă abateți de la
traseu. Spor la pedalat!
Traseul pornește din fața Primăriei Sânmartin spre direcția Oradea. Până în acest punct puteți
ajunge fără probleme din oricare punct din zonă. Imediat după magazinul Kaufland facem dreapta
pe centura Oradea până la primul sens giratoriu unde o luăm la stânga pe str. Iancu de Hunedoara.
Continuăm înainte pe str. Depozitului, str. Peței, str. Căii Ferate, pe lângă Gara Velența (Oradea Est),
până în str. Clujului. Intrând pe str. Clujului facem prima la dreapta, trecem pe lângă o benzinărie
Lukoil, apoi pe sub podul CFR, iar la primul sens giratoriu facem stânga peste podul Mareșal
Constantin Prezan. După pod facem prima la stânga, pe str. Făcliei, apoi continuăm drept înainte pe
str. Ecaterina Teodoroiu. În partea stânga vom avea o privire de ansamblu asupra Aquapark
Nymphaea, iar în dreapta vom trece pe lângă dealul Ciuperca. Aici vă recomandăm să mergeți pe
partea stângă a drumului, pe trotuar, drumul fiind foarte îngust și circulat. La primul semafor, înainte
de viaduct, vom trece strada și intrăm pe strada din partea dreapta a drumului după care facem
imediat stânga și apoi dreapta, ajungând astfel pe str. Gheorghe Doja. Aceasta este o stradă foarte
lungă și aici veți începe o urcare lentă și solicitantă până pe creasta dealului, în Pădurea Săldăbagiu
de Munte. Pe toată durata acestei urcări vă puteți bucura de un peisaj superb pe ambele părți ale
drumului, cu vederi asupra orașului și a multor localități din jurul orașului Oradea.
După intrarea în pădure continuăm înainte pe drumul forestier pietruit până vom găsi o
filigorie (foișor) și facem imediat stânga pe lângă aceasta și continuăm drumul pentru încă 2-3km prin
pădure, până când găsim într-o intersecție mai mare un drum forestier pe partea dreaptă ce urcă
puțin la început, iar ca punct de reper vom vedea aici câteva țevi destul de groase înfipte în pământ
și în special o țeavă lungă, vopsită galben. Toate acestea pe dreapta, după cum am amintit. Pădurea
este locuită de un număr mare de animale sălbatice precum mistrețul sau căprioarele, dar și o
diversitate mare de păsări.

Drumul pe care am intrat la dreapta ne va scoate repede din pădure, pe o coborâre scurtă, în
direcția satului Husasău de Criș. La ieșirea din pădure vom avea un punct de belvedere frumos asupra
văii Crișului Repede, cu satele din zonă, Fughiu, Oșorhei și Alparea. În partea dreaptă vom observa
un deal mai proeminent, pe nume dealul Șomleului, punct în care vom ajunge pe parcursul acestui
traseu. După coborâre, vom intra în satul Husasău și facem prima la dreapta pe drumul principal din
sat, pe direcția localității Fughiu. Traseul recomandat nu urmează drumul de legătură între cele două
sate, ci merge tot înainte, pe un drum agricol de pământ, lăsând în dreapta drumul asfaltat, până ce
ajungem la canalul de colectare al Crișului Repede. În cazul în care pierdem drumul agricol, ne putem
întoarce la drumul asfaltat, virăm la stânga și continuăm până în satul Fughiu.
Trecând podurile peste Crișul Repede (cel peste canal și peste vechea albie a râului),
continuăm drept înainte traversând satul, până ajungem la drumul european E60. Intrăm în sensul
giratoriu și ieșim la a doua ieșire (în direcția Cluj), iar după 10 metri de sens intrăm pe un drum aflat
pe partea dreaptă ca să scăpăm cât de repede de circulația intensă. Continuăm pe drumul pietruit și
la prima intersecție ținem stânga mergând înainte, paralel cu calea ferată, până ce drumul o
traversează. Trecând calea ferată, observăm că drumul ne duce înainte către o mică pădure, iar în
partea stânga a drumului observăm un traseu cu obstacole pentru atelajele de cai. Drumul pietruit
face stânga pe lângă pădure și în scurt timp face un viraj la dreapta în pădure. Aici continuăm pe
drumul cel mai circulat drept înainte, pe partea stânga vom vedea un canton silvic apărat de niște
câini care au devenit foarte prietenoși după câteva fluierături.
Drumul prin mica pădure de foioase ne va scoate până pe drumul asfaltat DJ767E, unde facem
stânga. După aproximativ 800m vom întâlni un drum de pământ pe partea dreaptă care se îndreaptă
spre pădurea aflată deja în apropiere. De aici nu avem altceva de făcut decât să ținem drumul
forestier ușor șerpuit ce traversează complet pădurea în linie dreaptă până la marginea satului
Felcheriu. La ieșirea din pădure vom observa pe partea dreaptă satul Felcheriu. Facem dreapta și
urmăm pentru scurt timp drumul ce merge pe lângă pădure, apoi lăsăm pădurea în dreapta și
continuăm direct spre sat. Drumul la început va fi de pământ și iarba, pe urmă transformându-se întrunul de piatră până la intrarea în sat. Odată ajunși în sat, facem dreapta pe drumul principal, trecem
pe lângă biserica ortodoxă, cotim prima la dreapta și ieșim din localitate. La jumătate de kilometru
de la ultima casă virăm la stânga pe primul drum pietruit.
După o scurtă urcare pe drumul de piatră, pe partea stângă dăm de o mică stână de oi, unde
șansele sunt mari să găsim câțiva câini. La fel ca și în cazul anterior recomandăm o viteză redusă și o
atitudine prietenoasă față de prietenii noștri patrupezi. Drumul de piatră ne va duce spre pădurea
Șomleului și va continua prin pădure până la Cantonul Silvic Băile 1 Mai. Ca să nu pierdem cantonul,
după o distanță destul de lungă de aproximativ 3-4km, vom observa pe partea stângă două toalete
ecologice. În acest punct, dacă ne uităm spre dreapta, putem observa cantonul. De aici continuăm
pe drumul forestier până în stațiunea Băile 1 Mai iar pe urmă continuăm pe drumul asfaltat până în
satul Sânmartin, unde în scurt timp vom ajunge la punctul de pornire.
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