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B I H O R  -  E X P E R I E N Ț E  D E  P O V E S T E
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Dragi vizitatori ai judeţului Bihor, 

Când vine vorba despre locurile natale, toți suntem pătimași și 
susținem că meleaguri ca ale noastre mai rar găsești prin lume. De 
unde și zicala “nicăieri nu este ca acasă”! 

Cu toate acestea, datorită poziționării geografice, a trecutului încărcat 
de istorie, tradițiilor și obiceiurilor, timpul sau vacanțele petrecute în 
județul Bihor oferă turistului posibilitatea unică de a se simți acasă. 

Sunt convins că în județul nostru veți găsi modalitatea cea mai 
potrivită de petrecere a timpului, indiferent de durata sejurului sau de 
modul în care vă organizați vacanța. 

Veți descoperi munți ce vă oferă panorame splendide, peisaje pitorești, 
dar și evenimente ce vă mențin activi în permanență și nu în ultimul 
rând, veți putea să vă bucurați de relaxare și tratamente în vestitele 
noastre băi cu ape termale.

Descoperiți comorile și posibilitățile turistice ale județului Bihor cu 
ajutorul informațiilor din acest material și bucurați-vă de ospitalitatea 
noastră! 

Fie ca șederea dumneavoastră în județul nostru să fie plăcută, cu 
activități recreative și experiențe de poveste. 

PÁSZTOR Sándor
Președintele Consiliului Județean Bihor 



BIHOR
       Județul Bihor își încântă vizitatorii cu frumusețile naturale, 
cu arhitectura de excepție, cu orașele și satele animate de 
oameni primitori. Datorită munților pitorești, fragmentați de văi 
cu sectoare de chei și defilee sălbatice, a izvoarelor termale și a 
câmpiilor străbătute de râuri meandrate, Bihorul este destinația 
turistică perfectă pentru o vacanță activă. Bisericile de lemn, 
mărturii ale  creației populare românești, întregesc împreună cu 
grădinile publice și clădirile de patrimoniu din Oradea, atmosfera 
relaxantă. Locurile încărcate de legendele și trăirile oamenilor, 
mâncărurile, tradițiile și meșteșugurile, oferă turiștilor care străbat 
Bihorul, experiențe de poveste.

Situat la granița de nord-vest a României, județul Bihor 
este înzestrat cu numeroase valori naturale și culturale, 
concentrate în areale turistice consacrate, atrăgând anual 
turiști veniți din toate colțurile lumii. 

Varietatea atracțiilor turistice și infrastructura specifică 
turismului satisfac cele mai diverse motivații și asigură 
posibilitatea practicării diferitelor tipuri de turism (turism 
de recreere, turism curativ, turism de aventură, dar și turism 
cultural etc.).

“  

“

B I H O R  -  E X P E R I E N Ț E  D E  P O V E S T E

Pasionații de drumeție pot străbate Munții Bihor, Vlădeasa, 
Pădurea Craiului și Codru - Moma pe poteci marcate care 
travesează locuri de un pitoresc aparte, precum: Platoul carstic 
Padiș, Valea Boga, Valea Sighiștelului, Defileul Crișului Repede, 
Valea Iadului etc. Cei care vor să practice activități pline de 
adrenalină (rafting, kayaking, canyoning, tiroliană, via ferrata) 
se pot aventura cu ambarcațiunile pe apele Crișului Repede 
sau pe cele ale Crișului Negru, pot surmonta abrupturi naturale 
spectaculoase folosind tehnici de alpinism sau pot folosi traseele 
de aventură amenajate.

Fascinanta lume subterană poate fi explorată de iubitorii de 
speoturism, Bihorul adăpostind cea mai mare densitate și 
varietate de forme și fenomene carstice din România, unele 
cu statut de superlativ national și european (Peștera Cetățile 
Ponorului, Avenul V5, Peștera Vântului, etc.).

Pentru cei care vor să se relaxeze într-un mediu sănătos, le stau 
la dispoziție stațiuni turistice balneoclimatice, cum ar fi: Stâna de 
Vale, Băile Felix și Băile 1 Mai. 

Iubitorii sporturilor de iarnă pot alege pârtiile din satul de 
vacanță Vârtop sau din Stâna de Vale, dotate cu instalații 
moderne de transport pe cablu. 
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Valorile create de oameni de-a lungul timpului 
așteaptă să fie descoperite de către cei pasionați de 
cultură,  vizitând clădirile de patrimoniu cu importanță 
arhitecturală, istorică și culturală. 

Un punct de maximum interes pentru turiști, în ceea ce 
privește clădirile de patrimoniu, este municipiul Oradea – 
un oraș prin excelență secessionist. 

Așezările rurale din arealul montan sau de câmpie 
își atrag vizitatorii prin atmosfera ancestrală, prin 
elementele de arhitectură populară și prin obiceiurile și 
meșteșugurile care conferă identitate locului: păstoritul 
(locuitorii satelor de la poale munților), olăritul (ceramica 
albă de Vadu Crișului, ceramica roșie de Leheceni), 
prelucrarea artistică a lemnului (lada de zestre de la 
Budureasa), împletiturile din paie, papură, pănuşi și 
nuiele (satele de pe valea Ierului şi Barcăului), podoabe 
din mărgele (zgărdanele cu mărgele roşii, albe, negre şi 
verzi, cu motive geometrice, de la Drăgoteni, Giulești și 
Beiuș), încondeiatul ouălor (Drăgoteni, Lazuri de Beiuș, 
Budureasa etc.), pictarea icoanelor pe sticlă și pe lemn 
(Beiuș, Roșia, Budureasa), lutieritul (vioara cu goarnă de 
la Budureasa, Finiș, Lazuri de Roșia) etc. 

Accesul în destinațiile turistice din județul Bihor este 
facilitat de infrastructura aeriană, rutieră și cea feroviară. 

Transportul aerian este deservit de Aeroportul 
Internațional Oradea care asigură legătura rapidă 
cu capitala ţării, Bucureşti, dar și cu alte destinații 
europene. 

Transportul feroviar este asigurat de magistrala feroviară 
care traversează județul Bihor: Bucureşti – Braşov – 
Sighișoara –Cluj Napoca – Oradea. 

Drumurile europene E671, E60 și E 79 traversează județul 
de la nord la sud și de la est la vest și conectează rețeaua 
de drumuri județene și comunale. În plus, transportul 
public județean de călători asigură accesul în principalele 
destinații turistice bihorene (www.bihortransport.ro). 

www.travelbihor.ro

Oradea
Băile Felix

Salonta

Aleșd

Beiuș

Ștei

Nucet

Vașcău

Marghita

Valea lui Mihai

Săcueni
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aeroportul international oradea
   Aeroportul Internațional Oradea este situat la doar 6 km de 

centrul municipiului Oradea, lângă drumul național DN 79, și deservește 
județul Bihor, ca destinație turistică, implicit județele vecine, ca urmare a  
extindererii continue a destinațiilor de zbor atât pe plan intern, cât mai 
ales pe plan internațional. 

“  “

Poziția geografică a Bihorului, pe latura 
de vest a României, asigură Aeroportului 
Internațional Oradea calitatea de punct 
strategic de interes european.

Aeroportul Internațional Oradea a fost adus 
recent la standarde internaționale, atât din 
punct de vedere estetic, cât și funcțional. 

Astfel, modernizarea și extinderea pistei 
la 2100 m lungime și 45 m lățime, permite 
accesul pentru aterizarea și decolarea 
aeronavelor de clasa C, de tip Boeing 737 și 
Airbus A 320 și, prin procedură specială, a 
aeronavelor de tip D. 

Servicii
Birou de informaţii pasageri, cafenele, cabinet 
medical, două saloane “mama și copilul”, 
parcare auto cu plată, Internet Wireless (WIFI) - 
disponibil gratuit în toată zona terminalului de 
pasageri, bancomat, servicii rent-a-car. 

Societatea Oradea Transport Local (OTL) pune 
la dispoziția călătorilor o linie de transport 
directă (linia 28), care face legătura între oraș 
și aeroport. Graficele de circulaţie sunt corelate 
cu orarul curselor avioanelor care decolează/
aterizează de pe/pe Aeroportul Internaţional 
Oradea și sunt afișate pe site-ul OTL la adresa: 
www.otlra.ro 

De asemenea, pentru transportul pasagerilor 
din aeroport sunt disponibile mașini în regim 
de taxi.

B I H O R  -  E X P E R I E N Ț E  D E  P O V E S T E

Mai multe destinatii, mai multă 
libertate, mai multe experiente
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ORADEA

BUCUREȘTI

BUDAPESTA

LIUBLIANA

BRATISLAVA 
VIENA
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PARIS

ZURICH

VARȘOVIA
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R O M A N I A

U N G A R I A

P O L O N I AG E R M A N I A

F R A N Ț A

E L V E Ț I A
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I T A L I A

A U S T R I A

S L O V A C I A

C E H I A

DUSSELDORF

BARCELONA

MILANO

CONSTANȚA

IAȘILONDRA

MEMMINGEN

CATANIA

ANTALYA
LARNACA

7



oradea
    Oradea este un adevărat muzeu arhitectonic în aer liber, 

fiind inclus în rețeaua orașelor Art Nouveau, alături de Barcelona, 
Budapesta, Viena, Bruxelles și Helsinki. 

Situat la granița de vest a României, pe râul Crișul Repede, la 
doar 490 de km de Viena, municipiul Oradea a respirat influența 
occidentului în toate momentele îndelungatei sale istorii. Dovadă 
în acest sens sunt numeroasele clădiri de patrimoniu situate în 
partea centrală a orașului, realizate după concepte art nouveau, 
cu influențe ale secessionului austriac. Alături de stilul secession, 
barocul și eclecticul conferă personalitate și culoare mixtului 
arhitectural orădean. Deasupra tuturor stă simbol, Cetatea Oradea, 
ca amprentă incontestabilă a poziției fruntașe în ierarhia orașelor 
europene medievale. 

Elementele arhitecturii secessioniste se regăsesc în cea mai 
mare parte a clădirilor de patrimoniu, dintre care menționăm:  
Vila Darvas-La Roche, Palatul Moskovits, Palatul Ullman, Casa 
Poynar, Casa Roth, Palatul Apollo, Casele Adorján, Palatul Füchs 
și, nu în cele din urmă, Palatul Vulturul  Negru – un simbol al 
Oradei și, totodată, cel mai reprezentativ complex arhitectural în 
stil secession din Transilvania. Punctul de belvedere amenajat în 
Turnul Primăriei oferă o panoramă fascinantă asupra întregului 
oraș. Piața Unirii concentrează numeroase obiective turistice care 
reflectă multiculturalitatea orașului de pe Crișul Repede: Biserica 
cu Lună, Episcopia Greco-Catolică, Biserica Sf. Ladislau, Sinagoga 
Zion.

Cei pasionați de evoluția cultural - istorică a locului sunt 
așteptați la Muzeul Țării Crișurilor - unul din cele mai mari muzee 
pavilionare din România a cărui bază a fost pusă în urmă cu 120 
de ani. Complexul muzeal cuprinde 4 secţii: istorie-arheologie, 
artă, etnografie, ştiinţele naturii și îi sunt subordonate trei muzee 
memoriale:” Aurel Lazăr”, “Iosif Vulcan” şi “Ady Endre”. 

Viața culturală a urbei este animată de spectacolele de teatru 
pentru adulți și copii prezentate pe scena Teatrului de Stat 
,,Regina Maria” și cea a Teatrul de copii și tineret ,,Arcadia”, 
concertele de muzică clasică sau modernă organizate la 
Filarmonica de Stat, respectiv la Casa de Cultură din Oradea. 

Viața de noapte este foarte activă, cluburile, pub-urile și 
cinematografele oferind spectacole pentru toate gusturile. 

Aquaparcul Nymphaea - cel mai mare, mai nou și mai modern 
parc de distracții acvatice din Transilvania - este locul în care 
divertismentul și relaxarea se îmbină perfect. 

www.oradea.travel

“ “

B I H O R  -  E X P E R I E N Ț E  D E  P O V E S T E
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parcul natural
apuseni
       Parcul Natural Apuseni a fost declarat arie 
naturală protejată în special pentru protecţia şi 
conservarea unor fenomene carstice deosebite 
în ansamblul unui peisaj natural şi cultural unic, 
constituind una dintre puţinele suprafeţe cu 
carst împădurit din Europa. 

Parcul Natural Apuseni ocupă o poziție relativ 
centrală în osatura Apusenilor – munți cu 
peisaje diverse, de o inegalabilă frumusețe. Cu 
o suprafață de 76 064 ha, parcul se întinde pe 
teritoriul a trei județe (Bihor, Cluj și Alba), între 
Munţii Bihor, la sud şi Munţii Vlădeasa, la nord.

Parcul Natural Apuseni oferă vizitatorilor 
peisaje de o frumusețe inimaginabilă și comori 
subterane unice în Europa. 

Carstul de suprafață impresionează cu sectoare 
de chei sălbatice care cuprind în perimetrul 
lor cascade, peșteri și izbucuri spectaculoase. 
Abrupturile puternice, constituite în fascinante 
puncte de belvedere naturale, străjuiesc 
sectoarele de chei și platourile ,,sfredelite” de 
doline și avene. 

Portalurile gigantice ale unor peșteri ne introduc 
în adâncurile pietrei, în săli și galerii ,,săpate” 
cu migala a milioane de ani, unele adăpostind 
ghețari subterani, iar altele, fosile aparținând 
unor animale preistorice. 

La suprafață, pașii ne poartă prin pajiști 
subalpine impresionante prin austeritatea lor, 
în deplin contrast cu poienile împestrițate și 
înmiresmate de specii floristice rare sau cu 
pădurile întinse de foioase și molid. Fauna 
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sălbatică, bine reprezentată, dar și peisajul 
rural ancestral, cu oameni mândri de 
tradițiile și obiceiurile lor, completează 
fascinantul tablou creionat de om și natură.

Toată această “uvertură” de imagini, care 
de care mai pitorești, mai fascinante, se 
înlănțuie într-o mare “simfonie” a naturii, 
îmbiindu-ne la drumeţie, la relaxare, la 
admiraţie, la contemplație ... Iată de ce, 
Parcul Natural Apuseni a fost declarat 
arie naturală protejată, în special pentru 
protecția și conservarea unor peisaje 
naturale și culturale cu valențe de unicitate, 
raritate și reprezentativitate. În limitele 
sale au fost identificate și definite 29 
de habitate, care includ peste 1550 de 
specii de plante şi peste 1350 de specii de 
animale.

În Parcul Natural Apuseni se află cea mai 
mare acumulare de gheaţă subterană din 
lume, situată în Peștera Scărişoara, de 
peste 100.000 m3, fiind urmată de cele mai 
mari acumulări de gheață subterană din 
România, situate în Avenul Borţig și Peștera 
Focul Viu. Tot aici pot fi admirate cea mai 
înaltă intrare de peşteră din ţară (Cetăţile 
Ponorului, 76 m), cât şi cea mai largă 
intrare de peșteră (Coiba Mare, 74 m lățime 
și 47 m înălțime), cea mai adâncă peşteră 
subacvatică din România (Izbucul Tăuz, 
-82 m), dar și cea mai labirintică (Peştera 
Hodobana, cu peste 22 km lungime pe o 
extensie de doar 820 m) precum și bogate 
situri fosilifere (Peștera Urşilor - faimoasă 
pentru scheletele de urs de peşteră). 

Obiectivele turistice din cadrul Parcului 
Natural Apuseni sunt concentrate în câteva 
areale, devenite destinații turistice de 
sine stătătoare: Platoul carstic Padiș, 
Valea Sighiștelului, Valea Boga și satul de 
vacanță Vârtop. 

www.parcapuseni.ro,
www.salvamontbihor.ro
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platoul carstic padis
Te invităm în Padiș să descoperi spectacolul naturii. Aici apa, calcarul și timpul au 

creat formațiuni carstice de o frumusețe uluitoare, unice în Europa. 

Platoul carstic Padiș – un ,,sâmbure” de calcar poziționat în inima Parcului Natural 
Apuseni – se remarcă prin densitatea, varietatea și spectaculozitatea formelor și 
fenomenelor carstice, dezvoltate în perimetrul său, multe dintre acestea constituindu-se 
în superlative ale carstului autohton și chiar european:

• Cetăţile Ponorului: cel mai grandios complex carstic din Europa, cu cel mai înalt 
portal de peșteră din Europa (peste 76 m);

• Cetatea Rădesei: una dintre cele mai impresionante peşteri–tunel din ţară;
• Peștera Focul Viu, Avenul Borţig și Gheţarul de la Barsa: trei din cele cinci cavități 

carstice cu gheaţă permanentă din România aflate în jurul cotei de 1100 m;
• Poiana Ponor: singura polie autentică din carstul românesc;
• Cheile Galbenei, Cheile Someșului Cald, Cheile Jgheabului, Cheile Boga: sectoare de 

chei de o rară frumusețe și sălbăticie; 
• Zăpodie – Peştera Neagră: unul dintre cele mai lungi sisteme carstice de confluenţă 

subterană din ţară (12 048 m); 
• Izbucul Galbenei, Izbucul Boga: izvoare carstice cu debit impresionant;
• Pietrele Boghii, Piatra Galbenei, Biserica Moțului: abrupturi de calcar constituite în 

puncte de belvedere naturale.

Dacă doriți să descoperiți lumea văzută și nevăzută a Padișului, puteți porni într-o 
aventură pedestră pe traseele turistice amenajate. Fie că alegeți să explorați, atât la 
suprafață, drumețind prin poieni înmiresmate, viu-colorate sau prin păduri umbroase și 
răcoroase, cât și în subteran, pătrunzând în peșteri ce tăinuiesc o lume-aparte, în jurul 
cărora se țes legende și povești fascinante - Padișul oferă fiecăruia senzații și experiențe 
unice!

www.padis.ro, www.bihorinimagini.ro

“
“

Drumul tainic al apelor - dispărute în subteran prin ponoare sau 
guri de peșteri, apele reapar la lumină prin izbucuri impresionante

Cheile Ga
lbenei - cel mai lung, 

mai dificil 
și mai provoca

tor 

traseu din
 Platoul P

adiș.
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satul de vacanta vartop
       Vârtopul este destinația ideală pentru iubitorii sporturilor de iarnă, turiștii 
beneficiind de serviciile uneia dintre cele mai bune infrastructuri din arealul 
Munților Apuseni. 

Satul de vacanță Vârtop este situat în inima Munților Bihor, la 1150 m 
altitudine, la granița dintre județele Bihor și Alba, pe drumul național 
DN75. Datorită valorii științifice și turistice a unor elemente ale cadrului 
natural, Vârtopul a fost inclus în Parcul Natural Apuseni, formând limita 
sudică a acestuia. 

Cei care aleg să viziteze Vârtopul pot avea parte atât de liniştea oferită 
de natură, cât şi de multă distracție și adrenalină. Turiștii pot practica 
diverse activități recreative: drumeții montane, mountainbike, schi 
de pârtie, schi de tură, via ferrata, escaladă și rapel, speoturism 
specializat.

Există 3 pârtii de schi; două sunt dotate cu teleschi și una, cu 
telescaun modern, cu patru locuri. Cea mai populată este pârtia Piatra 
Grăitoare, cu o lungime de 1880 metri, cu grad de dificultate mediu și 
dificil. 

Pe traseele turistice amenajate, iubitorii de drumeție montană pot 
vizita atracțiile turistice din Vârtop și pe cele din imediata vecinătate, 
precum: Groapa Ruginoasă (unul dintre cele mai spectaculoase 
fenomene geologice din ţară), vârful Cucurbăta Mare - 1849 m (cel 
mai înalt din Munții Apuseni), vârful Piatra Grăitoare - 1658 m, Cheile 
Galbenei (printre cele mai spectaculoase din Munții Apuseni), Cascada 
Vârciorog (cu o înălțime de 15 m) și Peștera Porțile Bihorului.

Iubitorii de aventură pot parcurge un traseu spectaculos de via-ferrata, 
amenajat pe abruptul Pietrele Negre, sau pot opta pentru o tură 
montană cu bicicleta, cu trotineta sau cu mountain cart-ul, acestea din 
urmă fiind îndrăgite în special de copii. 

După o zi petrecută în natură, turiștii pot participa la diverse programe 
de animație turistică organizate în interiorul bazelor de cazare sau 
pot dansa în restaurantele și cluburile din Vârtop. Indiferent de durata 
sejurului sau de modul în care vă organizați vacanța, individual, cu 
prietenii sau cu familia, satul de vacanță Vârtop răspunde tuturor 
gusturilor și așteptărilor oaspeților săi.

www.facebook.com/VartopApuseni

“ “

B I H O R  -  E X P E R I E N Ț E  D E  P O V E S T E
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Ciclism montan
Poteci spre inima 
muntelui
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stana de vale
  Stâna de Vale este una dintre cele mai vechi stațiuni climatice 

montane din țară. Situată la altitudinea de 1102 m., în depresiunea 
omonimă, Stâna de Vale este atractivă datorită aerului puternic ionizat, 
a izvoarelor de apă minerală, a cascadelor uluitoare, precum și a 
peisajelor pitorești ce pot fi admirate de pe traseele montane specifice 
Munților Apuseni.  

“  “
Stațiunea Stâna de Vale este situată în partea de sud-est a județului 
Bihor, în sud-vestul Munților Vlădeasa. Din Stâna de Vale se poate 
ajunge în drumeție de o zi la cascadele: Moara Dracului, Săritoarea 
Ieduțului, Vălul Miresei, Iadolina și Miss sau pe  vârfurile de pe Culmea 
Cârligați (Munții Vlădeasa). În arealul stațiunii se află Izvorul Minunilor 
- una dintre cele mai apreciate ape de izvor de la noi din țară.

Pasionații de schi sau de alte sporturi de iarnă au la dispoziție 
două pârtii de schi și una de tubing. Pârtia Cerbul, cu o lungime de 
aproximativ 600 de m și o diferență de nivel de 90 m, are grad mic de 
dificultate și este deservită de o instalație de teleschi cu o capacitate 
de 500 de persoane pe oră. Cea de-a doua pârtie are o lungime de 170 
m și este deservită de o instalație de baby-schi. Cei mai aventuroși pot 
escalada cascadele înghețate din vecinătatea stațiunii. Transformate 
în adevărate castele de gheață, acestea oferă privitorului, momente de 
reflecție, de contemplație. 

16
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Izvoare cu ape minerale la îndemâna oricui...

Turiștii care vizitează Stâna de Vale pot beneficia de 
proprietățile curative ale climatului montan și ale apelor 
minerale valorificate în baza de tratament a stațiunii.

Principalele activități turistice care pot fi practicate în acest 
areal sunt: schi de pârtie, schi de tură, drumeție montană, 
escaladă și rapel pe cascade. Datorită stratului gros de zăpadă, 
dar și persistenței acestuia, sporturile de iarnă pot fi practicate 
până la 120 de zile pe an.

Din Stâna de Vale pornește traseul turistic de tip magistrală: 
Stâna de Vale - Vf. Cucurbăta Mare, traseu care traversează 
Parcul Natural Apuseni de la nord la sud.

www.stanadevale.ro

Perdele de ghea
tă, 

loc de escaladă
Drumetiile spre locuri pitorești ne 
întăresc corpul și ne încântă suflet

ul
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Padurea Craiului
  Pădurea Craiului este un adevărat paradis al naturii, atât la 

suprafață, cât și în subteran. Acest colț de țară se mândrește cu prima 
rețea de peșteri amenajate din România: Peștera Meziad, Peștera cu 
cristale din mina Farcu, Ungurul Mare și Vadu Crișului. 

Defileul Crişului Repede 
Activităţi recomandate: drumeție, rafting, speoturism, team-building, vizitarea 
atelierelor de olărit, via-ferrata, tiroliana, escaladă și rapel, observarea florei si faunei 
sălbatice, fotografie în natură.

Atracții turistice: peștera Vadu Crișului, cursul sălbatic al Crișului Repede, abrupturi cu 
înălțimi de până la 200 m, Turnul de la Vama sării (Casa zmăului) - monument istoric, 
biserica de lemn din Josani.

Șuncuius - Bratca
Areal specific turismului activ, care oferă experiențe inedite prin combinarea diferitelor 
activități turistice (speoturism, mountainbike, via-feratta, rafting, căţărare), dar și prin 
camparea în mediul natural.

Atracții turistice: defileul Crișul Redepe, Valea Mișidului, Peștera Unguru Mare și 
Peștera Vântului, Peștera Moanei, Peștera Bătrânului, faleza de cățărare de la Peștera 
Unguru Mare, bisericile de lemn de la Delureni și Valea Crișului, Cascada Boiului, 
Valea Brătcuței, punctul de belvedere Pietrele Boiului.

“ “

16
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Provocare și curaj 

Dacă vrei să experimentezi adrenalina la cote 

maxime, te provocăm la o tură de rafting pe 
apele repezi ale Crișului Repede..
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Valea Roșia
Locul potrivit pentru vacanțe în familie, dar 
și pentru turiști de diferite vârste. 

Atracții turistice: Peștera Meziad, Peștera 
cu Cristale din mina Farcu, Peștera Hârtopul 
Bonchii, Ciur Ponor, Ciur Izbuc, Doboș, 
Grueț, Osoi, complexul de case tradiționale 
din platoul Runcuri.

Activități recomandate: speoturism, 
cicloturism, drumeție, tururi culturale și 
gastronomice.

Valea Iadului
Valea Iadului este o superbă vale montană 
situată în estul județului Bihor, cu 
sectoare de chei de o frumusețe sălbatică. 
Păstrăvăriile și fermele bio situate în acest 
areal oferă călătorilor șansa să guste 
preparate din produse naturale proaspăte.

Atracții turistice: punctul de belvedere de 
la Piatra Bulzului (Piatra Corbului), Cascada 
Iadolina, Cascada Vălul Miresei.

www.padureacraiului.ro
Prim
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Locuri încărcat
e 

de povești
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valea ierului
Valea Ierului - un spațiu al multiculturalității, al tradițiilor oenologice și 

gastronomice - te așteaptă să descoperi frumusețile satului din arealul de 
câmpie situat în nord-vestul Bihorului.

Situată în nord-vestul Bihorului, Valea Ierului concentrează în limitele sale un important 
patrimoniu natural și cultural. Tradițiile multiculturale sunt păstrate cu mândrie și respect 
de comunitățile entice care conviețuiesc în deplină armonie cu natura. Oaspeții locului 
se pot delecta cu preparate culinare specifice bucătăriei românești și maghiare, însoțite 
de vinurile produse în podgoriile Diosig și Valea lui Mihai, păstrate în pivnițele vechi de 
sute de ani, de la Săcueni,  Sălacea, Sâniob și Sântimreu. Călătorind pe aceste meleaguri 
ale Bihorului de câmpie, poți descoperi urme ale trecutului istoric, poți vizita muzee și 
colecții publice, gospodării tradiționale clădiri de patrimoniu cu o arhitectură deosebită, 
respectiv conace și castele, arii naturale care conservă și protejează habitate cu specii 
floristice și faunistice rare.

În localitatea Sălacea, sunt mai multe pivnițe decât case, fapt ce i-a atras denumirea 
de ”satul celor 1000 de pivnițe”. Cea mai veche dintre ele datează din anul 1803. Dacă 
poposești în localitatea Otomani poți vizita Conacul Komáromi (secolul al XVII-lea, 
monument istoric) care adăpostește un muzeu în care sunt expuse obiecte de ceramică şi 
metal aparținând culturii Otomani. Tot aici funcţionează Centrul de informaţii, educaţie şi 
prezentare de istorie naturală şi peisagistică în văile Crişului, Barcăului şi Ierului. 

Iar dacă ajungeți în localitățile Galoșpetreu și Sălacea puteți să vizitați muzeele cu 
specific etnografic. Oaspeții locului pot descoperi două arii naturale protejate, desemnate 
situri Natura 2000, respectiv SCI Câmpia Ierului și SPA Câmpia Nirului – Valea Ierului. 

www.partiumimuzeumok.ro,   www.salacea.ro

“ “

Pivnite vechi și vinuri noi

Vinul nu este singurul 
motiv...
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campia 
crisurilor

   Cele mai populare areale turistice din 
Câmpia Crișurilor, de pe teritoriul județului 
Bihor sunt: municipiul Salonta, localitatea 
Mădăras, Parcul Natural Cefa, stațiunea 
balneoclimatică Tinca și Pădurea Rădvani.

“ “

Câmpia Crișurilor, din limitele județului 
Bihor, concentrează în perimetrul său atracții 
turistice diverse care oferă posibilități 
multiple de agrement: vizitarea unor muzee 
și colecții publice, a unor clădiri cu valoare 
cultural-istorică, vizitarea unor arii protejate, 
practicarea unor activități sportive (pescuitul 
de agrement), relaxarea în cadrul unei stațiuni 
balenoclimatice, experimentarea gastronomiei 
locale etc. 

Municipiul Salonta se află în sud-estul județului 
Bihor, la 39 km de Oradea, lângă frontiera 
cu Ungaria. Simbolul municipiului Salonta 
este Turnul Ciunt, care este parte a cetății 
de odinioară. Construcția a fost restaurată și 
găzduiește primul muzeu literar din România - 
Muzeul Memorial “Arany János”. 
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Oaspeții Salontei pot vizita și alte atracții 
turistice de importanță cultural-istorică: 
Muzeul Țăranului Român, Palatul “Arany 
János” care adăpostește biblioteca 
orășenească “Teodor Neș” și o galerie de 
artă, precum și clădirea primăriei. 

La 3 km distanţă de orașul Salonta, puteți 
descoperi localitatea Mădăras, cunoscută 
atât pentru calitatea apelor termale, cât și 
pentru bucătăria locală. Ștrandul termal din 
Mădăras este una din atracțiile locale.

La 37 km de Oradea și la 25 km de Salonta, 
pe malul drept al Crișului Negru, se află 
stațiunea balneoclimatică Tinca. Dacă vă 
aflați în Tinca, vă invităm să vizitați două 
obiective turistice importante: biserica de 
lemn cu hramul ,,Sfântul Nicolae” și Stejarul 
Spânzuraților, vechi de 300 de ani.

Turiștii care vizitează municipiul Salonta 
sau Mădărasul pot descoperi și alte atracții 
turistice situate în vecinătate, precum: 

- Parcul Natural Cefa - o arie protejată care 
adăpostește o varietate excepțională de 
specii avifaunistice, comparabilă cu cea din 
Delta Dunării. Pe teritoriul parcului se află 
rezervaţia naturală  „Colonia de păsări de la 
Pădurea Rădvani”;

- Donjonul de la Cheresig (monument 
istoric) – unul din cele trei turnuri de 
apărare al unei cetăți medievale, singurul 
conservat, în jurul căruia se țes povești și 
legende captivante. 

www.salonta.net
www.primaria-madaras.ro
www.turismmadaras.ro
www.bailetinca.ro

Ruinele unei vechi biseric
i din Tămașda - ridicată în 

secolul al XIII-lea, în stil romanic, declarată 

monument istoric.

Parcul Natural Cefa - punct de observatie de unde 
poti descoperi și admira lumea păsărilor.
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statiunea baile felix
  Staţiunea Băile Felix este cea mai mare și cea 

mai faimoasă stațiune balneară cu sezon permanent din 
România și, totodata, una recunoscută pe plan internațional. 
Amplasată într-un cadru natural pitoresc, Staţiunea Băile 
Felix este renumită, în primul rând, pentru calitatea apelor 
termale, dar și pentru bioclimatul sedativ, de cruţare, cu 
efecte benefice asupra organismului.

“  “
Stațiunea balneoclimatică Băile Felix se află la aproximativ 9 km de municipiul Oradea.  Apele 
termale de aici sunt unice în lume, fiind cunoscute încă de pe vremea Imperiului Roman. În 
bazele de tratament și în centrele Spa & Wellness din cadrul stațiunii, factorii naturali de cură se 
utilizează în asociere cu factorii curativi artificiali.

Stațiunea Băile Felix oferă posibilități multiple de agrement: băi și relaxare în piscine și 
ștranduri, distracție în aqua parcuri, cură de teren în pădurea de lângă stațiune, echitație, zborul 
cu parapanta pe Dealul Șomleu, seri culturale – distractive în cluburi și restaurante, în esență – 
o stațiune modernă cu o ofertă complexă, care încearcă să satisfacă toate gusturile. 

Aici, se află singurul complex balnear de cinci stele din România, iar pista de alergare din 
pădurea stațiunii a fost și este utilizată de cei mai cunoscuți sportivi români. 

Băile Felix, împreună cu stațiunea Băile 1 Mai, din imediata apropiere, dețin cele mai multe locuri 
de cazare din țară, la nivel de stațiuni balneare (peste 7000 de locuri, distribuite în hoteluri, vile 
și pensiuni clasificate de la două, la cinci stele). 

B I H O R  -  E X P E R I E N Ț E  D E  P O V E S T E
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Ingredientele unei vacant
e perfecte: 

distractie, relaxare și tr
atamente în ape 

termale.

tratamente balneare distractie și agrementSpa & Wellness
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codru-moma
        Oferă vizitatorilor un peisaj de poveste: păduri de stejar şi fag, 
poieni pline de flori, râuri domoale, relieful carstic spectaculos.  

Munţii Codru – Moma, sunt situaţi în sudul judeţului Bihor, (altitudine maximă: 
Vf. Pleşu, 1112 m). Cel mai important obiectiv natural din Muntii Codru-Moma este 
Peştera Câmpenească, ce poate fi vizitată doar cu echipament special. Cursul de 
apă care traversează satul Izbuc, pătrunde în peșteră prin portalul de 20 m înălţime, 
formând o cascadă impresionantă, de aproximativ 40 m înălțime. 

De un pitoresc aparte sunt „ochiurile de apă” neagră, cantonată în găvanele unor 
doline de diferite dimensiuni, numite de localnici tăuri: Tăul lui Barna, Tăul Iezer, 
Tăul Lupului, Tăul Dâmbu Șoimului, Tăul lui Ghib, Tăul de la Colești, Tăul Țapului etc. 

La poalele munţilor, viaţa sătească se bucură de frumuseţea tradiţiilor şi a 
obiceiurilor, dar şi a meşteşugurilor transmise din bătrâni, cum ar fi: olăritul, 
vărăritul, prelucrarea lemnului, confecţionarea de zgărdane şi ţesături specifice Ţării 
Beiuşului.

Vizitatorii pot descoperi monumente de arhitectură populară, monumente ale 
naturii, dar şi peisaje de poveste, precum: Mănăstirea Izbuc, izbucul intermitent 
de la Călugări, biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din localitatea 
Coleşti, Schitul de la Huta, Cetatea Finiş, Râpele de la Mierag (un impresionant 
fenomen geologic),  în ansamblu, locuri de poveste, de admirație și de meditație.

După o zi de drumeţie, turiștii se pot delecta cu preparate tradiţionale pregătite 
de oamenii locului (plăcinte cu cartofi, brânză şi varză, toroş, însoțite de nelipsita 
pălincă), dar și cu produse ecologice (fructe şi legume, carne şi lactate).  

www.carpinet.ro

“

“

B I H O R  -  E X P E R I E N Ț E  D E  P O V E S T E
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muntii plopis
    Principalele obiective turistice din arealul Munților Plopiș sunt: 

bisericile de lemn din Luncșoara și Gheghie, Valea Omului, Valea 
Gepișului, Biserica de lemn și Castelul de vânătoare Zichy din Poiana 
Florilor, Biserica de lemn din satul Peștiș, ruinele de la Cetatea Șoimului. 
“  “

Cunoscuți și ca Munții Rez sau Munții Șes, cea mai 
mare altitudine este atinsă în vârful Măgura Mare 
(918 m). Înălțimile domoale de pe versantul care 
coboară spre Bihor dinspre Sălaj sunt folosite de 
către bicicliștii experimentați în ture de anduranță 
parcurse pe drumul national 1H, recent modernizat. 

Cetatea Piatra Șoimului din localitatea Pestiş, 
numită de unii şi Cetatea Şinteu, situată pe o 
stâncă abruptă,bine împădurită, în Munţii Plopiş, 
la o distanţă de 5 km de oraşul Aleşd, a fost 
atestată documentar începând cu anul 1306.

Tot aici se află și Biserica “Sf. Dumitru” din Tinăud, 
o clădire de patrimoniu, ctitorie a domnitorului 
Constantin Şerban Cantacuzino, construită în anul 
1659. Potrivit hrisoavelor este prima biserică de zid 
din judeţul Bihor cu arhitectură laică românească.

Pe versantul vestic al Munților Plopiș se află 
Pădurea Neagră, areal în care Mănăstirea 
Voivozi, cascada și izvorul de apă minerală sunt 
locuri des vizitate de turiști.

Pasionații de fotografie sunt atrași de spectacolul 
coloristic oferit de flora montană compusă din 
diferite specii de ierburi, flori, arbuști și arbori. 
Datorită culorilor pe care Muntele Șes le îmbracă 
toamna, a fost numit și Muntele de Aramă al 
județului Bihor.
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Agenția de Management al Destinației Bihor

Agenția de Management al Destinației Bihor (AMD) are misiunea 
de a pune în valoare patrimoniul turistic, natural și antropic din 
județul Bihor. În centrul preocupărilor constante ale agenției 
se regăsesc crearea de oferte turistice integrate, realizarea 
de proiecte și strategii pentru dezvoltarea sectorului turistic, 
eficientizarea serviciilor turistice și îmbunătățirea dialogului 
dintre turiști și operatorii din domeniu. 

Universitatea din Oradea ( www.uoradea.ro )

Serviciul Județean Salvamont - Salvaspeo Bihor
( www.salvamontbihor.ro )

Parteneri

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Bihor

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Bihor 
promovează și valorifică frumusețea și bogăția patrimoniului 
natural, moștenirea culturală și diversitatea etnografică a 
regiunii. De la deschiderea oficială, din data de 31 martie 2014, 
și până în prezent, CNIPT a prezentat destinațiile turistice din 
Oradea și Bihor către peste 10.000 de turiști sosiți din toate 
zările lumii.

www.travelbihor.ro; facebook.com/CNIPTBihorwww.amdbihor.ro; facebook.com/BihorTurism
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