Traseul C2: Circuitul

Depresiunea Şarului

Neagra Şarului - Sărişor - Şaru Dornei
- Panaci - Neagra Şarului

Particularităţile traseului:
Ý Pante

lungi şi domoale urmate de coborâri

mai scurte şi abrupte;
Ý Drumuri
Ý Peisaj

puţin circulate de autovechicule;

rural tradiţional, de un pitoresc deosebit;

Ü Lungime:

19 km;
Ü Timp aproximativ de
parcurgere: 1h şi 30 min;
Ü Diferenţă de altitudine:
aproximativ 200 m;
Ü Suprafaţă: drum asfaltat;
Ü Grad de dificultate: uşor.
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Traseul începe din centrul satului Şaru Dornei. După
traversarea podului peste Pârâul Neagra, faceţi uşor
dreapta pe un drum asfaltat ce vă va purta printre casele
tradiţionale răsfirate pe plaiurile domoale ale satelor
Sărişor şi Sărişorul Mare (Comuna Neagra Şarului).
Câteva urcări pot pune mici probleme celor mai puţin
antrenaţi, însă nu e cazul să vă daţi jos de pe bicicletă.
Chiar dacă înaintaţi mai încet, asta vă va permite să
savuraţi priveliştea cu adevărat deosebită. Din Sărişor
spre Neagra Şarului sunt două coborări mai abrupte pe
care trebuie să le abordaţi cu atenţie deoarece este posibil
să întâlniţi maşini sau căruţe care vin din sens opus.
Odată ajunşi în centrul satului Neagra Şarului, cotiţi
către stânga pe drumul principal, iar mai apoi prima
la dreapta pe un alt drum asfaltat. Mergeţi înainte până
la prima intersecţie a trei drumuri asfaltate, unde alegeţi
varianta care urcă pe coasta unui deal. Dacă preferaţi
o variantă puţin mai uşoară, din această intersecţie
alegeţi drumul spre stânga. Dacă aţi ales prima variantă,
după urcare urmează o coborâre abruptă într-o vale nu
prea adâncă, urmată de un urcuş scurt însă la fel de abrupt.
Ajunşi sus, faceţi la stânga pe primul drum pietruit care
vă va conduce cu mici urcări şi coborâri, până în Panaci.
La intersecţia cu drumul betonat faceţi stânga spre Plaiul
Şarului, lăsând centrul satului Panaci în cealaltă direcţie.
De aici nu faceţi mai mult de 15 minute până la
intersecţia de unde aţi plecat. Recomandăm atenţie la
maşinile care trec cu viteză pe drumul judeţean.
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