
Program turistic
Administrația Parcului Național Semenic – Cheile Carașului

Denumire Valea Buhui

Traseu Barajul Buhui – Peștera Buhui – Șaua Cuptoare – Culmea Urșilor
- Barajul Buhui
(traseul turistic Reșița – Cheile Minișului, marcaj bandă albastră)

Lungime / durată 9,5 km; 4 h.

Perioada Mai – octombrie.

Obiective Barajul Buhui a fost construit în anul 1884-1888 fiind primul lac 
de acumulare artificial din România amplasat pe calcare. Barajul 
este ,,de greutate cu corpul executat din pământ argilos,,. 
Volumul brut de apă al acumulării este de 505,45 mii mc. iar 
suprafața maximă a acumulării este de 10,07ha.
Valea Buhui cu tronsoane de albie secată, este în totalitate 
împădurită cu specii preponderent de rășinoase.
Intrarea Certej a Peșterii Buhui este o boltă într-un perete 
calcaros prin care intră apa ce străbate întreaga peșteră cu o 
lungime de peste 6 km.
Intrarea prin Dolină a Peșterii Buhui reprezintă o depresiune 
carstică abruptă unde în partea inferioară este o altă intrare a 
peșterii ce interceptează cursul de apă ce străbate galeria.
Șaua Cuptoare este cel mai ridicat punct al văii Buhui ce 
fragmentează valea carstică și tot odată reprezintă o intersecție 
de drumuri.
Pădurea din Culmea Urșilor este un arboret în care predomină 
rășinoasele cu exemplare de arbori de mari dimensiuni.
Câmpuri de lapiezuri formate din calcare albe, semiîngropate, cu 
muchii rotunjite ocupă mari suprafețe în pădurea din întreaga 
zonă.
Doline de diverse dimensiuni și forme, reprezentative pentru 
carstul zonei Anina sunt dispuse paralel cu drumul formând zone 
depresionare.

Importanță Rezervație Naturală

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); 
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



