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Traseul marcat cu “Omuleț verde” pornește din 
fața Primăriei Fundata spre stânga și urmează 
pentru o scurtă bucată drumul național. Se 
coboară pe dreapta într-o pășune presărată cu 
bolovani și se continuă pe o potecă de animale 
până se ajunge într-un islaz larg care separă 
două vârfuri împădurite. 

Se continuă în ușoară urcare, în dreapta, până 
se ajunge în punctul Vămii Vechi Giuvala, 
punctul de control la trecerea vechii granițe, 
unde se mai observă rămășițele vechilor 
clădiri. 

Această bucată este comună cu “Drumul 
Branului“, principalul drum de legătură între 
zonele geografice încă din vremea romanilor. 
Se continuă pentru o scurtă bucată pe drumul 
național și se cotește în stânga pe un drumeag 
printre fânețe și pășuni.

Trasee Ecoturistice
Ești invitat la plimbare să te bucuri 
de traseele marcate, sunt poteci care 
traversează fânețe și păduri, printre hodăi 
și case pe care le vei ține minte, poteci 
accesibile chiar și iarna.

Parcursul celor 9 Trasee Ecoturistice este 
de o frumusețe aparte, sus-jos prin satele 
alăturate: Fundata, Șirnea și Moieciu de Sus, 
descoperind cadrul natural și tradițional de 
la poalele Munților Bucegi, Leaota și Piatra 
Craiului.

Vei remarca relieful zonei, habitate diverse, 
case cu arhitectură specifică, istoria aces-
tor locuri, meșteșuguri străvechi și atracții 
inedite precum Lacul Fără Fund și, mai ales, 
oamenii care au contribuit la crearea și în-
treținerea acestui peisaj agro-pastoral - un 
adevărat Muzeu de-a lungul potecilor.

Alege tu traseul, pe jos în plimbare, în aler-
gare sau chiar și cu bicicleta, iar iarna pe 
schiuri atunci când zăpada este potrivită.
Intră’n peisaj!
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După o coborâre abruptă prin pădure se 
ajunge la un drum de pământ, deasupra 
Drumului Șirnii, și se ține pe acesta ușor 
spre stânga. Traseul ajunge la câteva case 
și odăi izolate și se continuă spre stânga, pe 
traseul turistic “bandă roșie”. Priveliștea se 
deschide surprinzător spre Cheile Dâmboviței 
și formațiunile deluroase din Culoarul Rucăr. 

Drumul se transformă în potecă și continuă 
ușor prin pădure, iar printr-o văiugă se 
ajunge în islazul prin care s-a trecut inițial. Se 
continuă pe poteca de animale și se ajunge 
prin pășunea pietroasă înapoi în drumul 
național.
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Centrul de Ecologie Montană (CEM), în parteneriat 
cu Primăria Fundata, implementează, în perioada, 
martie 2015-aprilie 2016  proiectul “Conservarea 
peisajului agro- pastoral și a biodiversității în zona 
Fundata-Moieciu de Sus”, finanțat prin granturile 
SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în Roma-
nia, componenta Dezvoltare Durabilă.
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