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10 destinații pentru ECOTURISM
Există zone spectaculoase din România care merită descoperite!
Vizitându-le, te fac să te simți bine în natură, te introduc în cultura
locului, plină de vitalitate, îți oferă servicii și produse locale de bună
calitate și fac ca vacanța ta să devină o mică „investiție” într-o
economie locală, care începe să funcționeze integrând conservarea
naturii și cultura locală în economia locală prin ecoturism.
Asociația de Ecoturism din România și partenerii săi te invită să
descoperi 10 destinații unde ecoturismul devine motorul dezvoltării
locale. Aceste destinații utilizează conceptul inovativ de dezvoltare
al ecoturismului combinând atractivitatea ariilor protejate
(ex. parcuri naționale, parcuri naturale sau situri Natura 2000),
cu plăcuta descoperire a vieții reale a comunităților tradiționale
locale. Acestea sunt încurajate să dezvolte afaceri familiale în
turism (ex. cazare, ghidărie) și să folosească produsele zonei.
Astfel, destinațiile încep să-și creeze o identitate turistică unitară
ce utilizează imaginea naturii și a comunităților locale. În acest
mod, respectul pentru natură și oamenii locului devine valoarea
esențială a acestui tip de dezvoltare și devine parte din mediul local
de afaceri cât și din activitățile administrației publice.
Statutul de destinație de ecoturism este oferit oficial de
către Ministerul Turismului în urma unei evaluări conform
criteriilor dezvoltate pe baza experienței internaționale în domeniul
ecoturismului. De 10 ani, Asociația de Ecoturism din România
sprijină dezvoltarea și promovarea diverselor micro-regiuni
din România folosind modelul de destinație de ecoturism. Cinci
destinații au fost recunoscute oficial de către Ministerul Turismului
în ultimii ani, iar celelalte sunt în proces de a fi recunoscute și ele
ca destinații de ecoturism.
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Localizare:

Băile Tușnad și Împrejurimile
Locul unde și castorul s-a întors

Activități:

Situată în estul Transilvaniei, destinația reprezintă alegerea perfectă pentru o cură de întinerire la trup și suflet, fiind scăldată de miraculoase
izvoare de ape minerale cu puteri tămăduitoare, ce dau echilibru și împăcare celor care le încearcă. Completate de mofete, aer bogat ionizat și climat
subalpin, te vor transforma în voinicul din poveste ce își reface forțele și vitalitatea peste noapte.
Cu puteri proaspete, vei putea colinda destinația la pas sau pe bicicletă numeroase trasee, până la singurul lac vulcanic din sud-estul Europei,
lacul Sfânta Ana. Lasă loc și unei plimbări în Tinovul Mohoș, o rezervație naturală aparte, cu plante relicte din epoca glaciară.
Dacă ai noroc, se poate întâmpla să zărești ursul prin destinație. Totuși, cea mai sigură întâlnire cu acesta o poți avea la observatoarele special
amenajate de Máté Bence, unul dintre cei mai faimoși fotografi de natură din lume. Accesul la acestea se face doar cu rezervare, în prezența unui ghid.
Și dacă tot ești pasionat de natură, poți observa în prezența unui specialist și castorul care a revenit pe râul Olt după sute de ani de la dispariție.
Contact:

+40 723 357 650

bailetusnad.eco

info@bailetusnad.eco
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Plimbare cu căruța / sania trasă de cai

Tururi culturale

Este o experiență inedită, adaptată pentru orice sezon, care îți va permite să
interacționezi cu localnicii, mai ales după ce ai degustat palinca și bucatele tradiționale
pregătite de ei. Vei porni din satul Tușnad Nou până într-o poiană din Munții Harghitei,
de unde vei avea o priveliște încântătoare asupra Depresiunii Ciucului. Pentru iubitorii
de cai, avansați sau începători, există și posibilitatea unei scurte sesiuni de călărie.

Revigorează-te la baia populară Nyír!

Aici multe dintre tradițiile vechi, secuiești, s-au păstrat și mai fac încă parte din
viața de zi cu zi a comunității. Vei descoperi biserici fortificate vechi, porți de lemn de
sute de ani sculptate cu motive ancestrale și meșteșuguri încă vii. Datinile acestor locuri
conferă autenticitate zonei, astfel că vei fi surprins de frumusețea acestor tradiții și de
ospitalitatea localnicilor.

Intră în lumea magică a Tinovului Mohoș!

Bucură-te de panorama de pe Piatra Șoimilor!
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Localizare:

Colinele Transilvaniei
Ultimul peisaj medieval al Europei

Activități:

Îndrăgită de prinți contemporani și vizitată de oaspeți din întreaga lume, destinația de ecoturism Colinele Transilvaniei îți strecoară în suflet farmecul
aparte al ultimului peisaj cu adevărat medieval din Europa.
Pe lângă frumoasele sate cu biserici fortificate, aici, în inima României, găsești pajiști explodând de culoare, cu o varietate de flori și de fluturi,
cum rar ți-e dat să vezi. Prin pădurile răcoroase, cu arbori remarcabili, poți observa urme proaspete de cerb sau urs și poți desluși graiul păsărilor,
care nu contenesc trilul fermecător. În ritm cu natura, oamenii își îngrijesc pământul și-i transformă roadele în motive de sărbătoare la care te fac părtaș,
cu imensă bucurie. De-a lungul văilor zglobii, ai tot timpul din lume să admiri peisajul, în timp ce faci loc unui curcubeu de senzații locale, presărate
cu fructe de pădure, gospodării trainice și oameni primitori.
Colinele Transilvaniei sunt o invitație deschisă la a prețui natura, cultura locală și, mai ales, oamenii!
Contact:

+40 721 656 416

colineletransilvaniei.ro

colineletransilvaniei@gmail.com
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Călătorește în timp cu mocănița

La pas și pe bicicletă

Calea ferată îngustă, ce lega odinioară Sighișoara de Sibiu, te poartă șerpuind printre
sate pitorești. Ești înconjurat de natură la tot pasul, cu faună sălbatică și floră deosebită,
într-un peisaj rural idilic, dominat în depărtare de crestele înzăpezite ale Carpaților. O
plimbare cu mocănița e o aventură pentru toată familia, plină de poveștile ce i-au însoțit
drumul de peste un secol.

Plimbă-te agale pe pășuni cu arbori seculari!

Pășește dincolo de asfalt, pe drumuri știute de secole doar de oamenii locului!
Ei îți vor deschide poarta casei și a sufletului, te vor invita în lumea lor, care curge
după alte reguli, în armonie cu natura. Trăiește povestea ultimului peisaj cu adevărat
medieval din Europa aici, în Colinele Transilvaniei! Peste 500 de km de trasee marcate
te ajută să ne descoperi, pe jos, pe bicicletă sau pe cal.

Biertan, una din bisericile fortificate UNESCO!

Admiră movilele cu forme ciudate!
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Localizare:

Delta Dunării
Paradisul păsărilor

Activități:

Lasă-te purtat agale pe canale mărginite de sălcii și stuf și bucură-te de magia naturii în cel mai surprinzător loc din România: Delta Dunării,
parte a patrimoniului mondial UNESCO! Sute de specii de păsări își găsesc adăpostul într-un labirint de lacuri și canale, presărat cu plauri. Spectacolul
naturii este completat de dune cu nisip, păduri subtropicale și o biodiversitate unică în Europa pentru o zonă umedă. După milenii de viețuire, oamenii
completează acest spectacol magnific: sate tradiționale cu o cultură aparte rezultată din conviețuirea unui mozaic de etnii.
Pelicanul comun sau creț, codalbul, faimoasa gâscă cu gât roșu, țigănușul, lopătarul, corcodelul piciorongul și multe altele sunt tot atâtea
motive pentru care delta este paradisul iubitorilor de păsări. Primăvara spectacolul este în toi, și nu ai nevoie decât de un binoclu, un ghid bun și
puțină răbdare.
Niciunde altundeva în Europa nu te va surprinde un asemenea tablou precum cel din perioada de migrație și împerechere!
Contact:

eco-romania.ro

info@eco-romania.ro
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Excursii lente cu barca

La pas prin Sfântu Gheorghe

Delta se descoperă cel mai bine în ritm domol! Dacă nu te încumeți la o aventură
cu caiacul sau canoea, atunci alege o barcă cu motor mic, care va merge cu viteză redusă,
astfel încât să te poți bucura de frumusețile care ți se vor desfășura în fața ochilor.
Vei aluneca ușor pe canale și vei străbate lacuri line, pline de nuferi, pentru a descoperi
sate, oameni, păsări și pentru a înțelege de ce este Delta Dunării atât de specială.

Lasă-te vrăjit de pădurea subtropicală Letea!

Situat în locul unde Dunărea se îmbrățișează cu marea, satul respiră un aer de
exotism aparte și te surprinde cu ale sale străzi neasfaltate, acoperite de nisip,
și case tradiționale. Aici poți sta la localnici sau în eco-lodge-uri moderne și poți avea
parte de mâncăruri alese, cum ar fi storceagul (ciorbă de sturion), dulceața de pește,
malasolka sau scordoleaua, diferite rețete vechi ucrainene sau lipovenești.

Simte nisipul fierbinte pe plaja din Sf. Gheorghe!

Descoperă frumusețea decăzută a Sulinei!
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Localizare:

Eco Maramureș
Inima Verde a Maramureșului Istoric

Activități:

Destinația de ecoturism Eco Maramureș este o insulă de viață autentică, în care natura și oamenii locului și-au dat mâna pentru a crea un peisaj
cultural unic. Mărturie stau satele care păstrează încă arhitectura maramureșeană, cu case, porți și biserici din lemn, unde viața se desfășoară lent și
parcă fără griji. Aici e Creasta Cocoșului, din Munții Gutâi, o imensă stâncă din rocă magmatică, veche de nouă milioane de ani. Aici sunt și tăuri și păduri,
habitate pentru păsări și mamifere, pajiști cu floră unică și ierburi vindecătoare.
Pentru a descoperi o parte din ceea ce are de oferit acest ținut, te invităm în satul Breb! Poți urma traseul de drumeție ușoară care pornește din
dreptul Bisericii din Breb, pentru o experiență în natură care îți va dezvălui împrejurimile satului, cu fânețe, livezi și clăi de fân răspândite cât vezi
cu ochii. La întoarcere, odată ajuns în sat, poți admira arhitectura locală specifică. Vei observa viața satului și te vei simți parte vibrantă a comunității
locale.
Contact:

+40 745 332 022

ecomaramures.com

contact@ecomaramures.com
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Descoperă poveștile locului!

Cicloturism în Eco Maramureș

Povestea lemnului, a lânii sau a fânului sunt câteva dintre programele turistice
ghidate, pregătite special pentru cei care doresc să exploreze lumea de basm din destinația
de ecoturism Eco Maramureș. Sunt povești despre viața satelor, despre legăturile strânse
dintre localnici și natură și despre cum aceasta a influențat de-a lungul secolelor viața
oamenilor de pe aceste meleaguri și a oferit resursele necesare traiului zilnic.

Mergi în drumeție la Creasta Cocoșului!

164 de kilometri de trasee marcate pentru biciclete te vor introduce în lumea celor
șapte arii protejate din destinație. În timpul acestei călătorii vei descoperi, în ritmul tău,
viața unică a satelor și a oamenilor care o înfrumusețează cu munca câmpului. Traseele
se suprapun peste drumuri forestiere și de căruțe, poteci pastorale, ulițele satelor, scurte
fragmente de drumuri județene și comunale, vechi terasamente ale căilor ferate.

Plimbă-te agale prin Pădurea Crăiască!

Vizitează Biserica de lemn din Budești!
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Localizare:

Mărginimea Sibiului
Ținutul stării de bine

Activități:

Mărginimea Sibiului este o regiune din sudul Transilvaniei, renumită pentru tradiția păstoritului și a brânzeturilor de oaie. Cu toate că se află în imediata vecinătate a orașului Sibiu, salba de sate de la poalele Carpaților reprezintă o sursă de conectare cu natura, unde comunitățile au un ritm de viață
domol, iar obiceiurile sunt păstrate cu grijă.
Descoperă, pe jos sau cu bicicleta, străzile înguste cu case viu colorate și porți mari de lemn! Vizitează muzee locale (Săliște, Sibiel, Jina, Rășinari)
și participă la mici festivaluri pentru a simți pulsul comunității. Satele alternează cu livezi, văi pitorești, păduri de foioase și de conifere, fânețe cu colibe,
pășuni însuflețite de turme de oi, iar în inima destinației se află stațiunea montană Păltiniș. Drumurile locale sunt potrivite pentru ciclism, iar zona
montană dispune de o rețea densă de trasee de drumeție, alergare și MTB. Mărginimea este un paradis pentru inițiere în sporturi, dar și pentru provocări
în competiții locale (Burduf Challenge, Urme pe Play, Sibiel Forest Run) și internaționale (Turul Ciclist al Sibiului).
Contact:

sibiu-turism.ro

office@sibiu-turism.ro
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Țara Colibelor

Rezervația Iezerele Cindrelului

Este o zonă idilică cu un fundal natural pitoresc, Creasta Făgărașilor, unde timpul
stă în loc. Urmează traseele de drumeție și vei ajunge în ținutul pajiștilor cu floră
diversă, presărate cu colibe de fân și prispă pentru picnic la înălțime. La Râu Sadului,
comunitatea este ajutată să transforme colibele în spații de dormit și să revitalizeze prin
ecoturism un peisaj cultural unic.

Descoperă expoziția de sculpturi în lemn
pe traseul tematic Poteca Soarelui, la Săliște!

Din Gura Râului, Păltiniș și Valea Frumoasei urmează traseele de drumeție la
spectaculoasele lacuri glaciare cu apă turcoaz. În lunile de vară, zona alpină oferă
un regal al simțurilor, cu bujorul de munte în floare, izvoare repezi și priveliști
frumoase. În Gura Râului se organizează anual un festival de folclor dedicat bujorului
de munte.

Explorează legendele Rășinarului
cu aplicația Questo!

Pășește în timp
la ruinele cetății dacice de la Tilișca!
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Localizare:

Pădurea Craiului
O destinație pentru întreaga familie

Activități:

Indiferent de vârsta sau dimensiunea familiei tale, în Pădurea Craiului vei avea ocazia să descoperi natura, să te bucuri de ea și să o prețuiești.
Vei găsi aici facilități adaptate pentru orice vârstă și pregătire fizică, astfel încât să aveți împreună, părinți și copii, experiențe memorabile în natură.
Patru peșteri turistice amenajate cu alei și instalații de iluminare te așteaptă să pășești în „lumea de sub lume”, și este doar începutul! Echipat
ca un speolog și însoțit de un ghid, poți continua să explorezi măruntaiele Pământului în două peșteri speoturistice. Sunt accesibile de la mic la mare
și promit o experiență grozavă.
În Pădurea Craiului vei găsi nu mai puțin de 17 trasee de drumeție marcate, 5 poteci tematice și locuri interactive de joacă, trasee de cicloturism,
un parcurs de via ferrata și chiar un traseu ușor de rafting. Toate sunt gândite special pentru familii cu copii și sunt tot atâtea oportunități de a petrece
timpul activ în familie.
Contact:

+40 359 410 556

padureacraiului.ro

turism@padureacraiului.ro
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Aventură la superlativ!

Relaxare dintr-o zare-n altă zare

Ești un împătimit al sporturilor montane? Aici găsești de toate! 300 km de trasee de
mountain biking, 9 trasee de alergare montană, 9 peșteri speoturistice, zeci de trasee de
escaladă, te provoacă la o întrecere cu tine însuți!
Dacă îți place adrenalina, pe cele nu mai puțin de 6 trasee de via ferrata vei întâlni provocări
la care va fi greu să reziști: poduri suspendate, tiroliene și chiar niște hamace într-o grotă!

Admiră Cascada Vadu Crișului!

Natura și formele line de relief te invită să petreci câteva zile în tihnă. O plimbare prin
Vadu Crişului, la atelierul de olărit, îți va oferi șansa să modelezi lutul alb specific zonei
și să pleci acasă cu o amintire. Bisericile de lemn, tradițiile și obiceiurile locului, moara
de apă, bucătăria tradițională, sau o drumeție la „vâltoarea” lacului Vida sunt experiențe
pentru vacanța în care îţi propui să nu faci (mai) nimic.

Încearcă-ți măiestria
la atelierele de ceramică din Vadu Crișului!

Vizitează Peștera Meziad!
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Localizare:

Țara Dornelor
Izvorul tău de verde!

Activități:

Ia-ți timp să descoperi destinația de ecoturism Țara Dornelor și alege să petreci câteva ore sau zile explorând munții. Terenul de vacanță la
înălțime te așteaptă cu o rețea de peste 400 de kilometri de trasee de drumeție, unde ghizii locali vor fi încântați să te însoțească. În peisajul unic al
Carpaților din nordul României, natura are povești scrise pe formațiuni de lavă din vulcani preistorici. Un bun motiv să te aventurezi în drumeție
pe munții care înconjoară depresiunea, făcând loc unor experiențe memorabile.
Munții Călimani, Suhard, Giumalău și Bistriței sunt o descoperire interesantă în orice sezon. Iarna, stratul de zăpadă se menține până la 120 de zile
pe an, ideal pentru prelungirea sezonului de schi. Cel mai bun moment pentru a încerca schiul de tură este din ianuarie până în martie, când zăpada
imaculată îți răsplătește curajul și pofta de aventură. Creasta Munților Suhard oferă un traseu cu un grad mai scăzut de dificultate și priveliști încântătoare
pe toată durata drumeției. Ce spui, ești gata de ascensiune?
Contact:

+40 744 571 889

taradornelor.ro

contact@taradornelor.ro
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Fă un tur al caselor pictate de la Ciocănești

Răcorește-te cu cele mai faimoase ape minerale din România

Cu peste 600 de case decorate la exterior cu motive tradiționale și cu o practică de
peste 100 de ani în încondeierea ouălor, comuna Ciocănești este unică în România.
Aici să fii „dus cu pluta” e grozav! În Săptămâna Plutăritului de la Ciocănești te
poți aventura cu pluta, din lemn, pe râul Bistrița, așa cum o făceau odinioară gospodarii
locului.

Savurează bucate locale la Eco-brunch!

Țara Dornelor se mândrește cu unele dintre cele mai faimoase branduri de apă
minerală din țară, fiind apreciate pentru proprietățile terapeutice și profilactice.
Mai nou, acestea devin motiv de explorare pe Tărâmul Izvoarelor din comuna
Panaci, unde o rețea de 17 izvoare cu apă vie devin o experiență de călătorie în sine.

Descoperă Centrul de vizitare
al Parcului Național Călimani!

Pășește pe poteca Lumea Tinovului
sub lupă!
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Localizare:

Țara Hațegului - Retezat
Țara de dinaintea timpurilor

Activități:

O călătorie în Țara Hațegului – Retezat este o călătorie în timp. Vei descoperi lumi dispărute, vei sta față în față cu dinozauri în mărime naturală,
vei explora vulcani și urme ale unei mări dispărute. Venind în vremuri mai recente, vei vedea peisaje montane, lacuri și plante carnivore, toate rămase
din era glaciară, de acum 10.000 de ani. Apoi te vei bucura de urmele lăsate de romani în antichitate, la Sarmizegetusa Ulpia Traiana, și de primele
lăcașuri ale creștinismului – Biserica Densuș.
Acum 70 de milioane de ani, Țara Hațegului a fost o insulă tropicală cu vulcani și dinozauri unici în lume! Astăzi, poți descoperi secretele
dinozaurilor din Cretacic, explora mări dispărute și experimenta erupții vulcanice! Aventura începe în orașul Hațeg, unde vizitezi Casa Geoparcului
Internațional UNESCO Țara Hațegului. Apoi, în satul Densuș, descoperi Casa Vulcanilor, iar pe Valea Dinozaurilor, la Sânpetru, explorezi Casa Dinozaurilor
Pitici și Casa Tradițiilor.
Contact:

+40 747 779 769

turismretezat.ro

contact@turismretezat.ro
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Cicloturism

Drumeție montană

Datorită numeroaselor obiective turistice ușor accesibile pe bicicletă, Țara Hațegului - Retezat reprezintă una dintre destinațiile ideale pentru cicloturism din România.
Destinația are o rețea de trasee turistice marcate pentru bicicletă de peste 300 de km,
cu grade diferite de dificultate. Le poți parcurge și la pas cu la fel de multă încântare,
fie că optezi pentru un traseu ușor sau unul mai lung și mai solicitant.

Fii un explorator la Casa vulcanilor!

Masivele montane ce străjuiesc Ţara Haţegului au o bogată reţea de trasee turistice
marcate. Dintre acestea, se remarcă Retezatul, cu o reţea densă şi bine întreţinută ce
asigură accesul către toate obiectivele importante din masiv. În zonă mai poți întâlni și
câteva trasee tematice, atât în Parcul Național Retezat, cât și în Parcul Natural Grădiștea
Muncelului – Cioclovina și Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului.

Mergi în drumeție
până la Fundătura Ponorului!

Surprinde frumusețea lacurilor glaciare
din Retezat!
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Localizare:

Ținutul Zimbrului
Locul unde legendele și zimbrii se întâlnesc

Activități:

Călătoria pe meleagurile nemțene înseamnă păduri seculare, mănăstiri faimoase și schituri pierdute în munte, sate monastice și monumente istorice
medievale. Aici poți întâlni și legendarul zimbru în libertate, reintrodus în mediul natural după mai bine de două veacuri de la dispariția din sălbăticie. În
prezent, peste 50 de zimbri cutreieră liberi prin pădurile seculare din ținut.
Dacă ajungi în țarcul de aclimatizare de 180 de hectare de lângă Centrul de Vizitare al Parcului Natural Vânători Neamț, vei putea transforma
întâlnirea cu zimbri într-o experiență unică. Și nu vei fi singur, ci însoțit de rangeri care te vor ghida pe urmele celui mai mare animal terestru din Europa.
Vei înțelege astfel de ce legendarul zimbrul este un „arhitect” al peisajelor.
Și asta nu e tot! Ca o recunoaștere a eforturilor de a conserva bogățiile culturale și naturale ale zonei, Ținutul Zimbrului este, de ani buni, singura
destinație de turism durabil din România, din cele 100 selectate la nivel mondial.
Contact:

+40 741 195 664

tinutulzimbrului.ro

contact@tinutulzimbrului.ro
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Meleaguri cu har divin

Evenimente locale cu gust

Ținutul Zimbrului este și locul în care te regăsești în timp ce vizitezi sate monastice
și lăcașe de cult încărcate de spiritualitate, precum Văratec, Agapia, Neamț și altele.
Comunitatea monahală de aici este a doua ca mărime din Europa, după cea de la
Muntele Athos, cu un mod de organizare deosebit care o face unică pe continent.

Află povestea Cetății Neamț!

Cunoaște savoarea locală la evenimente gastronomice de tip eco-brunch, la
festivalul medieval de la Cetatea Neamț sau la iarmarocul de toamnă. În completarea
experienței culinare, meșterii locali te invită la ateliere și demonstrații de modelare
a lutului, de croșetat, țesut sau sculptat. Finalul de zi te găsește cu traista plină de
amintiri și trăiri.

Centrul de Vizitare al PN Vânători Neamț!

Pășește pe tărâmul copilăriei lui Creangă!
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Localizare:

Zărnești – Piatra Craiului
Bijuteria Carpaților Românești

Activități:

Unul dintre cele mai renumite masive muntoase pentru drumeție din România, Parcul Național Piatra Craiului este un castel de calcar, străjuit
de pădure. În drum spre înălțimile sale vei merge pe cărări cu lanțuri, pe lângă avene și pe grohotișuri înșelătoare, iar priveliștea minunată de pe
creastă te va lăsa mereu fără suflare. De-a lungul potecilor poți fi surprins de apariția unei capre negre sau poți admira o specie floristică endemică
pentru acest masiv, garofița Pietrei Craiului. Zărnești și satele de lângă munte sunt locuri de popas, unde găsești găzduire, dar și mese delicioase
cu produse proaspete, din zonă.
Pe lângă traseele și peisajele spectaculoase, zona este excelentă dacă vrei să descoperi semne și urme de tot felul de animale, cum ar fi cele de urs,
lup sau râs. În compania unui ghid special pregătit, poți găsi urme de animale în pământul moale sau poți vedea urși din siguranța unui observator
și vei înțelege modul în care localnicii și animalele sălbatice conviețuiesc în acest spațiu de mii de ani.
Contact:

eco-romania.ro

info@eco-romania.ro
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Ședință foto cu natura

Descoperă zona pe două roți

Destinația Zărnești – Piatra Craiului este un paradis pentru orice fotograf!
Pornind într-o tură fotografică, vei avea șansa să imortalizezi peisaje naturale, dar
în aceeași măsură poți realiza și portrete ale localnicilor, poți imortaliza casele tradiționale
sau poți surprinde activități rurale. La limita dintre toamnă și iarnă, spectacolul cromatic
este fantastic!

Vizitează impresionantele Prăpăstii
ale Zărneștiului!

În zonă sunt posibilități nenumărate de trasee de mountain biking, iar 11 dintre
ele au fost selectate și marcate de Administrația Parcului Național Piatra Craiului,
astfel că îți va fi mai ușor să te orientezi. Traseele sunt de dificultăți variate, dar cele
mai frumoase te vor purta din văile adânci până pe culmile populate de sate cu fundal
de creste crenelate.

Descoperă Centrul de vizitare
al Parcului Național Piatra Craiului!

Fii uimit de măreția naturii
la Cerdacul Stanciului!
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Observare animale

Tururi foto

Drumeție

Echitație

Bird watching

Activități de iarnă
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Telefon

Website

E-mail

+40 723 357 650

bailetusnad.eco

info@bailetusnad.eco

+40 721 656 416

colineletransilvaniei.ro

colineletransilvaniei@gmail.com

eco-romania.ro

info@eco-romania.ro

ecomaramures.com

contact@ecomaramures.com

sibiu-turism.ro

office@sibiu-turism.ro

+40 359 410 556

padureacraiului.ro

turism@padureacraiului.ro

+40 744 571 889

taradornelor.ro

contact@taradornelor.ro

+40 747 779 769

turismretezat.ro

contact@turismretezat.ro

+40 741 195 664

tinutulzimbrului.ro

contact@tinutulzimbrului.ro

eco-romania.ro

info@eco-romania.ro

+40 745 332 022
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