
Program turistic
Administrația Parcului Național Semenic – Cheile Carașului

Denumire Platoul Semenic

Traseu Stațiunea Semenic – Vârful Gozna – Lacul Baia Vulturilor – 
Vârful Nedeia – Turbăriile Semenic - Stațiunea Semenic
(traseul turistic Semenic - Comarnic, marcaj cruce roșie)

Lungime / durată 10,1 km; 4 h.

Perioada Mai - octombrie

Obiective Vârful Gozna are altitudinea de 1446m și reprezintă un punct de 
belvedere spre Mărghitaș, Cheile Carașului, Reșița, Piatra Albă și
golul montan Semenic. Vârful este constituit din stâncării și roci 
dezagregate. 
Lacul Baia Vulturilor este o mică acumulare de apă la izvorul cu 
același nume. Izvorul a dobândit o importanță religioasă în 
ultimele decenii.
Vârful Piatra Nedeii are altitudinea de 1436 m și reprezintă un 
punct de belvedere spre Izvoarele Nerei și golul montan 
Semenic. Vârful este constituit din stâncării și roci dezagregate 
cu vegetație. 
Turbăriile Semenic reprezintă cel mai important obiectiv din golul 
montan Semenic de unde izvorăsc pâraiele Nera și Nergănița. În 
zonele cu izvoare s-au format turbării active pe o suprafață totală
de peste 34 ha ce alternează cu pajiștile create în urma 
defrișărilor de acum câteva sute de ani. Turbăriile sunt zone 
mlăștinoase, acide, cu vegetație specifică unde predomină 
Sphagnum spp. Grosimea turbăriei este de cca. 3 m și conservă 
numeroase specii de plante și animale captive încă de acum 
10.000 de ani. Primăvara au un colorit intens iar nivelul apei este 
ridicat.  

Importanță Parc Național.

Servicii incluse Prezentarea la întâlnirea cu turiștii a informațiilor despre 
programul de vizitare sau alte activități care pot fi desfășurate; 
Însoțirea / ghidarea / îndrumarea turiștilor în programul de 
vizitare și realizarea de prezentări ale zonei, ale obiectivelor de 
vizitat, furnizand informații detaliate (geografice, floră, faună, 
istorice, socio-umane, etnografice, arhitecturale, gastronomice, 
conservare, etc); 
Asigurarea întoarcerii în bune condiții a turiștilor.
Este la dispoziția turiștilor în cazuri de urgențe medicale sau de 
alt gen și le acordă asistență în limitele de competență;
Găsirea soluțiilor pentru eventualele probleme sau situații 
neprevazute care pot să apară; 

Servicii neincluse Transport, masă, cazare, apă, echipamente specifice.

Rezervare Cu minim 3 zile înainte la adresa: apnscc@gmail.com ; telefon: 
0763276349 (Ifca Nicolae)

Tariful serviciului de 
ghidare

70 lei / persoană.

Achitarea tarifului de 
ghidare

În numerar la ghid în ziua vizitei.

mailto:apnscc@gmail.com



