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Pe culmea Bisericuței - Traseul 8
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Traseul marcat cu “Omuleț roșu” pornește 
din spatele Căminului Cultural Moieciu de Sus 
printr-o urcare abruptă. Se traversează fânețe 
separate cu garduri, iar priveliștea rămâne 
ațintită spre Munții Bucegi care domină peisa-
jul. Urcarea se domolește și ajunge pe un mic 
platou mărginit de o formațiune stâncoasă pe 
stânga, “Vârful Bisericuța”. 
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Descrierea traseuluiTrasee 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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Traseul continuă pe poteca de muchie pe Cul-
mea Bărbulețului, într-o succesiune de mici 
urcări și coborâri, prin fânețe delimitate de 
garduri și pâlcuri de arboret. La intersecția 
cu pădurea se coboară abrupt la stânga, spre 
marginea satului și se continuă în stânga pe 
asfalt spre zona centrală. După aproximativ 1 
km, în dreptul pensiunii Taverna Moieciu, se 
urcă susținut pe dreapta spre Plaiul Pleșii. 

Traseul continuă pe Culmea Lungă, un vechi 
traseu folosit de localnici în/și dinspre munte, 
paralel cu satul, până se ajunge în Colțul 
Ziliștea, o zonă bine întreținută cu fânețe și 
odăi pentru animale. Se continuă pe culme 
prin pâlcuri de pădure, până la intersecția cu 
o vale largă pe stânga, care coboară lin spre 
Moieciu. Se urmează această potecă, se tra-
versează zone de pădure și o vale umbroasă 
până ce se ajunge într-un drumeag care co-
boară lin spre centrul satului în spatele Școlii 
Generale.
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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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