Traseul C5: Circuitul Giumalău
Vatra Dornei - Mănăstirea Acoperământul
Maicii Domnului - Rusca - Pârâul Rusca
- Cabana Giumalău - Cabana Gigi Ursu Poiana Obcinii - Pârâul Chilia - Vatra Dornei

Particularităţile traseului:
Ý Mănăstirea

Acoperământul Maicii Domnului;

Ý Traseul

ajunge la altitudini mari;

Ý Puncte

de belvedere spectaculoase spre

Vârful Giumalău şi Vârful Pietrosul Bistriţei;

Ü Lungime:

37 km;
Ü Timp aproximativ de
parcurgere: 4 h şi 30 min - 5 h;
Ü Diferenţă de altitudine:
aproximativ 820 m;
Ü Suprafaţă: drum forestier
şi drum pietruit;
Ü Grad de dificultate: greu.
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De pe varianta ocolitoare a Municipiul Vatra Dornei,
dinspre Suceava spre Piatra Neamţ se intră pe drumul
pietruit ce duce la Mănăstirea Acoperământul Maicii
Domnului, situată pe malul stâng al Râului Bistriţa.
După mănăstire, drumul continuă lin spre Satul Rusca.
Odată ajunşi în Rusca, faceţi stânga în dreptul podului
betonat care traversează Bistriţa spre şoseaua naţională.
Practic, intraţi pe un drum în urcare care însoţeşte Pârâul
Rusca. De aici nu trebuie decât să urmaţi marcajul turistic
triunghi roşu, care vă va scoate, după o urcare susţinută,
la Cabana Giumalău. Atenţie, pe ultima porţiune de
aproximativ 700 de metri va trebui să împingeţi bicicleta
(segment de push bike).
De la cabană veţi urma drumul de pământ care
traversează golul montan. Drumul se suprapune peste
marcajul turistic bandă galbenă, până în Poiana Ciungilor
unde se întâlneşte cu traseul marcat cu bandă roşie. Urmaţi
acest traseu, prin pădure, până la Cabana Gigi Ursu.
De la Cabana Gigi Ursu, drumul este în mare parte în
coborâre, iar starea suprafeţei drumului este destul de
bună. Dupa aproximativ 1 km părăsiţi drumul principal
şi urmaţi traseul marcat cu bandă albastră ce duce spre
Vârful Bârnărel. Drumul este destul de lat fiind deseori
utilizat pentru explorări forestiere.
De aici traseul turistic face spre dreapta, însă voi ţineţi
drumul în stânga spre Schitul Sf. Nectarie. Drumul coboară
5 km, destul de abrupt, şerpuit pe toată faţa sudică a
Muntelui Bârnărel până ajunge la punctul iniţial de plecare.
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