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PĂ D U R E A C R A I U LU I

padurea craiului

“

Pădurea Craiului este destinația turistică a județului Bihor care
atrage anual mii de turiști atât români, cât și străini. Familiile cu copii,
tinerii și vârstnicii, individual sau în grupuri, aleg să-și petreacă vacanțele
în această zonă deosebită, atrași atât de obiectivele turistice unice,
de experiențele diverse cât și de obiceiurile și tradițiile foarte bine
conservate.

“

Situați în nord-vestul Apusenilor, între Defileul Crișului Repede, la nord și

Depresiunea Beiușului, la sud, Munții Pădurea Craiului reprezintă simbolul
simbiozei perfecte dintre om și natură.
Aici, valorile create de natură au fost incluse în arii naturale protejate, iar
cele zămislite de oameni, în patrimoniul cultural material și imaterial.
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Pare-se că aici, mai mult ca oriunde, natura a oferit ființei umane, suportul
natural perfect pentru a crea, cu un simț artistic înăscut, valori culturale
care să dăinuie în timp. Pe de cealaltă parte, omul, profund recunoscător
naturii, i-a oferit o protecție permanentă.
Motivațiile alegerii acestei destinații sunt diverse: bogăția și varietatea
atracțiilor turistice, diversitatea activităților turistice, valoarea patrimoniului
cultural, a tradițiilor și meșteșugurilor păstrate de sute de ani de către
locuitorii acestui areal românesc.
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judetul bihor
Valea lui Mihai

Marghita
Săcueni

Lumea rurală a Pădurii Craiului are farmecul său. În fiecare sat există meșteri
care transmit mai departe secretele artei populare românești și-i invită pe
turiști să le împărtășească din experiența lor.
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Oradea

Mâncărurile tradiționale pregătite după rețete locale, îmbie turiștii și călătorii
veniți de pretutindeni, să experimenteze senzații gustative diverse. Plăcintele
cu brânză, dulcețurile și siropurile din fructe de pădure, alături de pălinca
învechită în butoaie de dud și de vinurile din producția localnicilor sunt doar
câteva din ingredientele unei mese tradiționale.
Peșterile din Pădurea Craiului sunt adevărate provocări pentru speologi și
pasionații de speoturism, iar formele de relief de suprafață fascinează și
îndeamnă la drumeție iubitorii de natură. Destinația turistică Pădurea Craiului
este inclusă aproape în totalitate în situl Natura 2000 Defileul Crişului Repede
- Pădurea Craiului. Aici, natura a creat un peisaj spectaculos. Descoperă şi tu
mândrețea acestor locuri, călătorind pe poteci tematice și trasee turistice și
trăind experiențe fascinante împreună cu oamenii locului.
Pădurea Craiului este una dintre cele mai accesibile destinații turistice din
județul Bihor. În apropiere sunt 3 aeroporturi internaționale (Oradea, ClujNapoca, Timișoara), există acces pe calea ferată și o rețea de drumuri naționale
și județene bine întreținute.

Informații detaliate despre acces și destinație
www.infofer.ro | www.bihortransport.ro
www.aeroportoradea.ro | www.airportcluj.ro
www.padureacraiului.ro | www.travelbihor.ro
www.turismalesd.ro | www.visitbihor.ro

Aleșd
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Băile Felix

Salonta

Beiuș
Ștei
Nucet

Vașcău

PĂ D U R E A C R A I U LU I

CaLaTORII ÎN SUBTERAN

Peșterile sunt printre cele mai atractive obiective turistice din

Pădurea Craiului. Prima reţea de peşteri amenajate din România
are în componență Peștera Vadu Crișului, Peștera Unguru Mare,
Peștera Meziadului și Peștera cu Cristale din Mina Farcu. Accesul
fiind relativ ușor spre sălile împodobite de stalactite şi stalagmite
de forme şi dimensiuni diverse, peșterile sunt vizitate anual de mii
de turiști, familii și grupuri de copii, toți fiind atrași de misterele
cavernelor.
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Lumea subterană oferă tuturor celor pasionați de speoturism
singura rețea de 10 peșteri amenajate din Europa. Interiorul acestor
peșteri este impresionant: lacuri și râuri subterane, praguri peste
care apa saltă formând cascade impresionante, galerii și săli cu
stalactite, stalagmite și coloane construite cu multă răbdare de
natură...
Una dintre ele este Peștera Vântului - cea mai lungă peşteră din
România şi din sud-estul Europei, cu o lungime de aproape 50
de km. Aceasta poate fi vizitată de turiști doar cu echipament de
speologie și însoțiți de un ghid specializat în turism speologic.
Intrarea în Peștera Vântului este situată lângă localitatea Șuncuiuș,
în versantul stâng al văii Crișului Repede, deasupra izvorului din
Poiana Frânturii.
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speoturism
Puţini sunt cei care ştiu că, de fapt, în Pădurea Craiului există două
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lumi. Munţii, pădurile şi satele de la suprafaţă stau deasupra unui
uluitor univers subpământean. Sunt sute de peşteri, multe dintre
ele nefiind încă explorate complet.
Cei care se încumetă să păşească în această lume de basm au la
dispoziţie programe adaptate în funcţie de experienţele pe care şi
le doresc şi de aptitudinile fiecăruia.
Zece peşteri mari: Peştera Ciur-Ponor, Peştera Craiului, Peştera
Vântului, Peştera Hârtopul Bonchii, Peştera Bătrânului, Peştera
Moanei, Peştera Doboş, Peştera Gruieţ, Peştera Gălăşeni şi
Peştera Osoi, vă aşteaptă! Acceptaţi provocarea?
Pentru a proteja „lumea de sub lume”, aceste peșteri au reguli
speciale de vizitare, conform planurilor de management ale
fiecăreia. Accesul se face numai împreună cu ghizi bine pregătiţi,
a căror misiune principală este să facă din aventura turiştilor
o experienţă de neuitat. Şi pentru a întregi ineditul expediţiei,
evident că fiecare explorator va fi echipat aşa cum trebuie. Cu
cască speologică, lumini, salopetă şi acolo unde e cazul, ham,
lonjă și sistem de asigurare.
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turism si aventura
Vacanțele petrecute în Pădurea Craiului reprezintă o provocare

continuă la aventură. Odată începută vacanța în Pădurea Craiului,
cu vizita peșterilor din zonă, recomandăm turiștilor ca în fiecare
zi a sejurului să-și programeze o activitate în aer liber. În funcție
de condiția fizică, turiștii pot alege între ture de via ferrata pe cele
trei trasee recent amenajate, drumeții pe poteci tematice și ture de
rafting, iar cei care îndrăgesc mersul pe bicicletă pot parcurge rute
cicloturistice de până la 50 de kilometri lungime.

Via ferrata
Traseul de via ferrata ”Peretele Zânelor” din Vadu Crişului – Defileul
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Crișului Repede este un traseu tehnic spectaculos care oferă o
extraordinară priveliște asupra văii și pereților defileului. Este
amenajat pe malul drept al râului Crişul Repede şi se află lângă
portalul peșterii Casa Zmăului, într-un abrupt de stâncă de circa 100
de metri. Turiștii care aleg să parcurgă acest traseu se pot odihni sau
face poze în balcoanele naturale din peretele de stâncă.
Al doilea traseu de via ferrata, ”Valea Hodoaba” este situat în
Șuncuiuș în apropierea Peșterii Unguru Mare. Acesta are o lungime
de peste 40 de metri și este recomandat tuturor turiștilor pasionați

de aventură montană. De pe acest traseu poate fi admirată și
fotografiată, în condiții de siguranță, o parte din Defileul Crișului
Repede. Traseul se pretează pentru inițiere în această activitate și
poate fi folosit pentru accesul în canionul din Pâraul Tare.
Al treilea traseu, denumit ”Casa Zmăului”, este cel mai dificil
din Bihor. Acesta are gradul de dificultate C și este recomandat
turiștilor cu experiență în alpinism sau escaladă. Ascensiunea
are loc pe o distanță de aproape 200 de metri, cu câteva porțiuni
verticale și chiar surplombate în unele locuri. Traseul oferă o
priveliște panoramică către Vama Sării și mai departe, către
o porțiune importantă din Defileul Crișului Repede. În partea
superioară traseul este echipat cu un pod suspendat de 25 de
metri, care dă spectaculozitate parcursului.
Acest traseu se găsește în Defileul Crișului Repede în Peretele
Zânelor, la stânga față de Peștera Casa Zmăului, respectiv Turnul
de la Vama Sării.
Traseele de via ferrata sunt clasificate în funcţie de dificultate. Un
traseu de gradul A este echivalentul unei drumeţii pe munte. Cel
de gradul E poate fi parcurs doar de alpiniştii experimentaţi.
Toate cele trei trasee sunt amenajate cu cabluri metalice pentru
asigurare și cu scoabe metalice (trepte) pentru a putea urca.
Accesul pe cele trei trasee este permis doar cu echipament de
via ferrata alcătuit din cască, ham, lonjă dublă cu amortizor de
șoc, și este recomandat ca fiecare grup să fie însoțit de un ghid
specializat.
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POTECI tematice
Poteca tematică ”Descoperă Valea Roșia”

Poteca (circuit) are aproximativ 2 kilometri. Pornește

din apropierea Peșterii cu cristale din mina Farcu, este
accesibilă tuturor categoriilor de vârstă și oferă o serie
de priveliști asupra peisajului cultural al zonei Roșia.
Turiștii se pot familiariza cu aspecte importante ale
conservării biodiversității, carstului, sau a ocupațiilor
tradiționale din zonă. Cel mai spectaculos loc de pe
poteca tematică este balconul amenajat la punctul
de belvedere Stanul Cârnului, care oferă turiștilor o
perspectiva deosebită asupra Cheilor văii Lazuri de la o
înalțime de peste 80 de metri.

Poteca tematică ”Poveștile pădurii”

Poteca tematică cu o lungime de aproape 4 kilometri
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este situată pe versantul drept al defileului Crișului
Repede în apropierea localității Vadu Crișului și
oferă o serie de priveliști spectaculoase. Panourile
informative sunt menite să ofere călătorului informații
despre importanța crucială a pădurii ca ecosistem. De
asemenea, sunt aduse la cunoștința călătorului și o
serie de reguli care ar trebui respectate la parcurgerea
unui traseu turistic prin pădure cât și faptul că poteca
tematică se află într-una din cele mai vechi rezervații
naturale din județul Bihor.

Poteca tematică ”Fără nici o urmă!”

Poteca are aproximativ 2,5 kilometri și urmărește

traseul ”punct roșu”, pe malul stâng al Crișului Repede,
din Vadu Crișului până la Peștera Vadu Crișului. De-a
lungul potecii sunt montate 6 panouri care prezintă
norme de comportament în natură, inspirate de
principiul ”Leave no trace!”

Poteca tematică ”Viețuitoare din pădure”

Poteca are o lungime de aproximativ 3 km și pornește

din Poiana Frânturii, chiar după podul suspendat care
duce la Peștera Vântului. Ruta urcă o culme domoală
și coboară în Valea Mișidului, fiind accesibilă tuturor
turiștilor. De-a lungul parcursului sunt montate 8
panouri informative care prezintă flora și fauna pădurii,
specifice Munților Pădurea Craiului.
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Zona Bratca, pe Valea Crişului Repede cu Văile Brătcuţa şi
Boiului, unde se întâlnesc o serie de abrupturi şi salbe de
cascade.
Platoul Carstic Zece Hotare – Şuncuiuş – Defileul Crişului
Repede, unde se întâlnesc câmpuri de doline, peşteri
amenajate, chei şi defilee.
În plus, cei pasionați de cultură tradițională pot parcurge
cu bicicleta trei trasee în circuit care tarversează locuri
pitorești:

Cicloturism
Potecile din Munții Pădurea Craiului, mai abrupte sau
14

mai domoale, pot fi oricând o provocare pentru cei cărora
le place să pedaleze în natură. Trasee de lungimi și grade
de dificultate variate, parcurg zona în toate direcțiile, spre
cele mai importante obiective turistice: Peștera Meziadului,
Peștera cu cristale din mina Farcu, Cheile Văii Cuților,
Cascada Boiului, Valea Brătcuței, Cheile Videi, Platoul
carstic Zece Hotare, regiunea Vadu Crișului.
Rețeaua de trasee pentru cicloturism a fost concepută
astfel încât să raspundă așteptărilor celor ce iubesc
cicloturismul dar și pasiunii pentru aventură a
practicanților de mountainbike.
Cele nouă rute principale dedicate turismului pe bicicletă
au fișe de prezentare ce cuprind imagini, descrieri, hărți
și trackuri GPS, aceste date împreună cu informații despre
centrele de închiriere biciclete găsindu-se pe site-ul
www.padureacraiului.ro
Traseele de cicloturism au fost concepute ținând cont de
caracteristicile zonelor carstice pe care le parcurg:
Valea Roşia cu Peşterile Meziad și Farcu, Cheile Văii
Cuţilor, Izbucul Roşiei şi Cheile Lazuri.

Gara CFR Tileagd - Biserica de lemn din Tilecuș - Biserica de
lemn din Vârciorog - Biserica de lemn din Fâșca - Biserica
de lemn din Hotar - sat Telechiu - sat Poșoloaca - Gara CFR
Tileagd.
Halta CFR Vadu Crișului - Cazarmele militare din satul
Cacuciul Vechi (comuna Aușeu) - Valea Omului - Biserica
de lemn din Luncșoara – Biserica de lemn din Gheghie Defileul Crișului Repede - Muzeele locale din satele Cacuciu
Vechi și Josani - Biserica de lemn din Josani – Halta CFR
Vadu Crișului.
Gara CFR Bratca - Centrul Cultural Bratca - Biserica de lemn
din Beznea - Biserica de lemn din Valea Crișului - Calcarele
cu Hipuriți - Valea Neagră - Valea Boiului - Gara CFR Bratca.
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Alpinism si escalada
Pădurea Craiului și în special Defileul Crișului Repede reprezintă

o zonă cu tradiție pentru alpinism și escaladă. Pereții înalți ai
defileului au atras - încă de la începuturile alpinismului românesc
- atenția exploratorilor, aceștia deschizând trasee
spectaculoase, de la luciul apei până în vârful versanților.

Traseele de alpinism clasic, reamenajate
în marea lor majoritate au fost completate
de-a lungul anilor, cu trasee de escaladă,
cu grade de dificultate diferite.
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Zona Vadu Crișului poate fi considerată
un paradis al cățărătorilor. Pe stâncile
calcaroase din defileu sunt amenajate
aproape 300 de trasee de alpinism şi
escaladă cu diferite grade de dificultate și
lungimi, distribuite în 20 de zone.
În zona Șuncuiuș sunt amenajate
predominant trasee de escaladă, fiind
cunoscută în principal Faleza Zenovia,
ce se găsește chiar în camping-ul de la
Peștera Unguru Mare. Una dintre zonele
importante este și ”La Surplombă”
cunoscută pentru traseele grele echipate
aici.
Cele mai noi trasee de escaladă au fost
echipate pe Valea Poieni, în arealul
Peșterii Osoi, în comuna Vârciorog, zona
urmând să devină una foarte atractivă
datorită accesului facil și al numărului
mare de trasee (peste 30) pe o suprafață
restrânsă.
www.alpinismbihor.ro

rafting

Raftingul este una dintre cele mai solicitate activități de aventură,

practicându-se în special pe râul Crișul Repede. Plimbările cu bărci
special dotate cu echipament pentru acest gen de distracție sunt
de neuitat.
Zona de maximă spectaculozitate și atractivitate a Defileului
Crișului Repede este cea dintre localitățile Șuncuiuș și Vadul
Crișului, având o lungime de 3 kilometri. Aceasta este de altfel
și zona care se pretează cel mai bine la sporturile de apă precum
rafting, kayaking sau canoe.
Majoritatea operatorilor ce furnizează acest tip de servicii pornesc
din zona Peșterii Ungurul Mare din Șuncuiuș. Pe sectorul dinspre
Peștera Ungurul Mare și ieșirea din localitatea Șuncuiuș, Crișul
Repede formează trei zone cu dificultate mai mare de parcurgere.
La intrare în sectorul Vadu Crișului, se trece pe lângă zona numită
Pereții Gri, unde înălțimea stâncilor atinge 80 de metri. Coborând
pe Criș, mai în aval, ajungem în zona Peșterii Vadul Crișului și a
cascadei formate de apa care iese din peșteră, loc unde se face o
binemeritată pauză pentru a admira spectacolul căderii de apă.
Perioada optimă pentru rafting este primăvara, când debitul
Crișului Repede este mai mare. Vara este posibil ca nivelul apei să
fi prea mic pentru activitățile acvatice.
www.salvamontbihor.ro
www.travelguideromania.com | www.whitewater.ro

17

PĂ D U R E A C R A I U LU I

cultura si
traditii

În Pădurea Craiului pot fi vizitate peste

15 monumente istorice cu valoare de
patrimoniu național. Cele mai reprezentative
sunt bisericile de lemn construite pe vechi
așezăminte monahale ortodoxe datate de
istorici cu o vechime de o mie de ani. Acestea
aparțin civilizației lemnului și evidențiază
nivelul constructiv și artistic atins de
arhitectura de lemn din spațiul european.
De asemenea frumoasele obiecte ceramice
de lut alb confecționate la Vadu Crișului sunt
elemente ale îndemânării localnicilor.
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Vizitatorii ajunși în zona turistică Vadu Crișului
- Bratca - Șuncuiuș sunt invitați să vadă
bisericile de lemn din Beznea, Valea Crișului,
Josani, Hotar și Vârciorog.
Iar dacă sunteți în zona turistică Valea Roșia,
treceți pe la bisericile de lemn din Șoimuș
și Câmpani de Pomezeu sau pe la biserica
reformată de zid din Remetea. Tot în Valea

Roșia sunt situate Moara de Apă din satul Roșia și
Cătunul tradițional Runcuri. Aici se găsesc spații
de cazare în case de tip țărănesc vechi de peste o
sută de ani, însă cu dotări moderne.
Arta şi tradiţiile populare locale sunt păstrate în
partea de sud a Pădurii Craiului prin activitatea
atelierelor de ”încondeiat ouă” și a celor de
realizare a ”viorilor cu goarnă”. Vizitatorii pot
învăța tehnica împestritului pe ouă de la localnicii
din Drăgoteni. Aceștia, folosind un instrument
special numit bizarcă, au reușit să facă ouăle
încondeiate cunoscute în lumea întreagă pentru
frumusețea lor.
Făuritorii ”viorilor cu goarnă” își au obârșia
în același areal, iar atelierele lor sunt vizitate
atât de copii cât și de adulții curioși să vadă
”simbolul muzical al Bihorului”. În Roșia, meșterii
populari au confecționat din lemn mii de viori
care au devenit renumite datorită sunetului
specific rezonat din goarna montată pe corpul
instrumentului.
Cel mai cunoscut făuritor de viori cu goarnă din
zonă a fost Dorel Codoban, al cărui atelier poate fi
vizitat în localitatea Lazuri de Roșia.
O altă îndeletnicire din zonă este confecționarea
de zgărdane din mărgele colorate, produse
apreciate de turiștii iubitori de frumos.
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Evenimente
Anual, în Pădurea Craiului sunt organizate evenimente
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tematice pentru toate categoriile de turiști care
îmbrățișează principiile turismului responsabil.

Festivalul ”Oul de Paști” - Drăgoteni. Evenimentul are
loc anual în Vinerea Mare, înaintea Paștilor. Cei care
vizitează Drăgoteniul cu ocazia acestui eveniment, fie că
sunt români sau străini, își pot lua acasă ouă încondeiate,
dar și icoane pictate pe sticlă, pentru a le dărui ca suvenir
familiei, prietenilor, sau pur și simplu pentru a păstra în
amintire un crâmpei din spiritul locului.
Zilele Pădurii Craiului este un eveniment adresat
iubitorilor de mișcare în natură, de produse naturale,
de muzică și tradiții folclorice specifice Pădurii Craiului.
Activitățile organizate atrag anual sute de turiști români și
străini.
Straița Plină. Este un târg de prezentare de produse
tradiționale și locale. Gospodinele din localitățile situate
în Pădurea Craiului își expun în cadrul târgului, în fiecare
toamnă, borcanele cu murături, dulcețuri, miere de albine,
zacuscă și siropuri naturale. De asemenea, producătorii
de brânzeturi și produse din carne completează tabloul
gastronomic cu preparate tradiționale, cum ar fi: cârnați,
șuncă, slănină și păstrăv afumat, telemea și caș.

Maraton Pădurea Craiului
Acest maraton promovează turismul
activ din zona Pădurea Craiului.
Competiția este de tipul mountain bike
cross country marathon (XCM) și este
destinată sportivilor amatori, suficient
de bine pregătiți în abordarea traseelor
montane.
Târgul de la Vama Sării se organizează
an de an în luna iunie. Este un
eveniment în care este reprodusă
vămuirea sării, cu sosirea plutei cu sare
pe Crişul Repede așa cum se făcea în
secolul al XVII-lea.
Din scenetă fac parte doi tineri îmbrăcați
în haine populare ce coboară pe râu,
pe o plută, având la ei în mod simbolic
un coș cu sare. Ei sunt opriți la un
moment dat de un vameș care le verifică
încărcătura și-i pune la plată. Episodul
se încheie cu apaluze din partea
turiștilor.
An de an cu ocazia târgului sunt
organizate diferite evenimente
distractive și gastronomice la care
participă turiști veniți din toată regiunea.
www.padureacraiului.ro
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Salvamont-Salvaspeo Bihor
Pentru a deservi destinația turistică Pădurea Craiului, în

localitatea Șuncuiuș există o bază a Serviciului Judeţean
Salvamont-Salvaspeo Bihor. Refugiul este situat în defileul
Crișului Repede, amonte de Șuncuiuș, în zona Cabanei
Zenovia, lângă Peștera Unguru Mare (coordonate GPS:
N 46.933530, E 22.548637). Serviciul Salvamont are echipe
specializate pentru intervenții în caz de accidente de
suprafață, speologice și subacvatice.

GAstronomie
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Bucătăria Pădurii Craiului a păstrat peste ani reţete

simple şi foarte gustoase. Produsele culinare specifice
acestor locuri adună la un loc reţete româneşti şi
maghiare.
Plăcintele tradiţionale, gulaş-ul, păstrăvii prăjiţi sau
afumaţi, zacusca, dulceţurile, compoturile şi siropurile
făcute în casă din fructe de pădure, pita caldă coaptă
în cuptor, brânza, slănina şi ceapa – fel „de bază” în
Ardeal, şi dulceaţa de ardei iute, o altă specialitate
locală, încântă simțurile vizitatorilor, făcându-i să își
dorească să petreacă mai mult timp în aceste locuri de
poveste...
Bucătăresele se întrec în a face, după reţete proprii,
cârnaţi și preparate tradiționale din carne, care
desăvârşesc bucuria de a descoperi frumuseţile naturale
ale Pădurii Craiului.
Bineînţeles, toate acestea se cer, musai, udate cu
pălincă adevărată, făcută din fructe sănătoase, cu multă
răbdare şi cu o ştiinţă anume.
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Serviciul Salvamont-Salvaspeo Bihor oferă turiștilor asistență
de specialitate salvamont-salvaspeo, dar și asistență pentru
programe de aventură, competiții și alte programe cu specific
montan precum rafting-caiac-canoe, drumeţie, schi, alpinism,
canioane, speoturism, escaladă, ciclism montan sau ture de
anduranţă.
Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo Bihor poate fi
solicitat în caz de nevoie la numărul unic pentru apeluri de
urgență 112, la numărul de telefon al Dispeceratului Național
Salvamont: 0-SALVAMONT (0725-826 668) sau accesând
Aplicația SALVAMONT disponibilă pe site-ul serviciului.
www.salvamontbihor.ro

PĂ D U R E A C R A I U LU I

Aventura Bihor

operatori servicii turistice
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Adventure Camps

www.adventurecamps.ro
office@adventurecamps.ro

0744/915591

Carpatic Fun

www.carpaticfun.com
office@carpaticfun.com

0742/482121
0744/262655

Vertical Adventure

www.verticaladventure.ro
office@verticaladventure.ro

0722/690324
0723/993359

KnowTeam

www.know-team.ro
office@know-team.ro

0364/405971

Master Adventure

www.rafting-kayaking.ro
office@rafting-kayaking.ro

0727/606153
0722/606597

Outdoor Experience

www.outdoorexperience.ro

0745/397557

office@outdoorexperience.ro

0747/835624

CAMPS4u

www.taberecopii.ro

0744/599765

Apuseni Experience

www.apuseniexperience.ro
contact@apuseniexperience.ro

0745/602301
0747/962482

WaterTeam

www.xrafting.ro

0722/504330

Asociatia Salvatorilor
Montani Bihor

www.salvamontbihor.ro/
rum/page/xtreme-bihor

Travel Guide Romania

gigi.fratila@taberecopii.ro

0748/118071

Terramont Carpati

www.facebook.com/Aventuri.
in.Apuseni, tinuseres@yahoo.com

0741/900556

www.terramontcarpati.com

0752/452555

X-Tours

www.x-tours.ro
office@x-tours.ro

Extreme Suncuius

www.facebook.com/
extremesuncuius

0724/347678

adyna_micula@yahoo.com

0747/323229

Aventura Trekking

www.aventuratrekking.ro
contact@aventuratrekking.ro

0771/018871
0770/873455

Rent A Bike Bihor

www.bihor.bike
rentabike.bihor@gmail.com

0740/525982

WestAdventure

0757/043609

Drumeție

Cicloturism

Tabere

Escaladă

Speoturism

Rafting

Animație

Parcurs de
aventură

ghizi

Trasee
culturale

Informații detaliate privind descrierea serviciilor oferite de ghizi și a operatorilor

turistici care organizează programe în zonă, precum şi alte informații utile (cazare,
atracții turistice) sunt disponibile și pe www.padureacraiului.ro

0359/436022

www.travelguideromania.com

0734/382182

contact@travelguideromania.com

0745/090223

Dezideriu Szabo

Cristina Oros

Bogdan Oros

Tudor Rus

Dan Pitic

Andrei Posmoşanu
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Hoteluri si pensiuni
Pensiunea Dolina
Pensiunea
Dorel Codoban

Pensiunea Roșia

Traditional Casa
Experience
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Pensiunea Turul
Pensiunea Florina
Pensiunea
Hanu Bratcutei
Pensiunea
Mihaiu Sasului
Pensiunea
Poienita

Damiș, Str. Principală Nr. 211, Com Bratca, jud. Bihor
Contact: Tel. +40 744 876365, e-mail: pensiuneadolina@yahoo.com
Facilități cazare: 7 camere, 14 locuri, sală de mese cu 16 locuri
Activități: Recreere, trasee turistice.
Lazuri, Nr. 95 A, Com. Roșia, jud. Bihor
Contact: Tel. +40 744 402368, e-mail: dumitra_mari@yahoo.com, www.pensiunerosia.ro
Facilități cazare: 8 camere duble (1 apartament), 16 locuri, sală de mese - 20 locuri, parcare
Activități: Recreere, trasee turistice, bucătărie comună, vizite la atelierele de viori cu goarnă și de țesături.
Roșia, Nr. 103, jud. Bihor
Contact: Tel. +40 743 013488, e-mail: teodorapert@yahoo.com, www.facebook.com/pensiunearosia
Facilități cazare: 6 camere, 17 locuri, bucătarie comună, parcare
Activități: Recreere, trasee turistice,
Cătun Runcuri, Com. Roșia, jud. Bihor
Contact: Tel. +40 745 602203, e-mail: contact@traditionalcasa.ro, www.traditionalcasa.ro
Facilități cazare: Complex traditional (Casa traditională, Casa de la stele, Casa de la dud) - 37 locuri;
Pensiunea Casa Florian: 5 camere duble, 1 apartament, 15 locuri;
Gospodărie Țărănească Măriuţa: 2 camere, 9 locuri, parcare
Activități: Recreere, trasee turistice, speoturism.
Remetea, Str. Principală nr. 300, jud. Bihor
Contact: Tel. +40 259 325243, +40 744 296308, e-mail: fila@remeteturul.ro, www.remeteturul.ro
Facilități cazare: 11 camere, 39 locuri, sală de mese, posibilitate de servire a mesei la cerere, parcare
Activități: Excursii cu ghid turistic, închiriere biciclete.
Bratca, Str. Principală nr. 534, jud Bihor,
Contact: Tel. +40 749 365605, +40 740 380605
Facilități cazare: 8 camere, 19 locuri, bucătărie comună
Activități: Recreere, trasee turistice, piscină.
Bratca, Str. Valea Brătcuței, Nr. 515/A, jud. Bihor
Contact: Tel. +40 745 098005, +40 746 123494, e-mail: doracim2005@gmail.com
Facilități cazare: 10 camere, 28 locuri.
Activități: Recreere, trasee turistice.
Vârciorog, Str. Principală nr. 173, jud. Bihor
Contact: Tel. +40 359 459342, +40 744 939964, e-mail: mihaiusasului@yahoo.ro,
www.mihaiusasului.wordpress.com
Facilități cazare: 4 camere duble, 2 apartamente, 14 locuri, restaurant 50 locuri, parcare
Activități: Parcare, piscină, internet, loc de joacă pentru copii.
Călățea, nr. 210A, Com. Aștileu, jud. Bihor
Contact: Tel. +40 786 245 245, +40 765 508 404, e-mail: contact@pensiuneapoienita.ro,
www.pensiuneapoienita.ro
Facilități cazare: 4 camere duble, 1 apartament, 12 locuri
Activități: Trasee turistice, piscină interioară, fitness, terase, loc de joacă pentru copii.

Cabana Belvedere
Pensiunea
Casa Bucătarului

Hotel
La Contele Dracula
Pensiunea Gradia
Pensiunea Lavinia
Pensiunea
Carpathia

Pensiunea
Casa Gornicului

Pensiunea Melinda
Pensiunea Ozon
Vila Sanda
Pensiunea
Wild Apuseni

Vadu Crișului, Str. Principală, Nr. 156, jud. Bihor
Contact: Tel. +40 740 242118, e-mail: petrecosma@yahoo.com
Facilități cazare: 3 camere, 9 locuri
Activități: Recreere, trasee turistice.
Bălnaca, Nr. 32, Com. Șuncuiuș, jud. Bihor
Contact: Tel. +40 259 444435, +40 724 241139, e-mail: florin@casabucatarului.ro, www.casabucatarului.ro
Facilități cazare: 18 camere, 36 locuri, sală conferințe 50 locuri, restaurant, mâncare tradițională și vânat
Activități: Recreere, trasee turistice, piscine exterioare, fitness, saună, jacuzzi, închiriere yetiroller (trotinete).
Vadu Crișului, Nr. 514/C, Com. Vadu Crișului, jud. Bihor
Contact: Tel. +40 766 891191, e-mail: info@xrafting.ro, facebook.com/raftingviaferrata/
Facilități cazare: 37 camere - 30 camere duble, 1 cameră single, 5 apartamente, 125 locuri, restaurant, sală de
conferințe de 80 locuri, parcare
Activități: Rafting, via-ferrata, trasee turistice, speologie, piscină exterioară.
Șuncuiuș, Str. Crișana Nr. 11 G, jud. Bihor
Contact: Tel. +40 770 353360 Facebook : pensiuneagradia, www.pensiuneagradia.ro
Facilități cazare: 6 camere duble, sală de mese, restaurant, parcare
Activități: Recreere, trasee turistice, plajă, închiriere bărci și caiace, speoturism.
Șuncuiuș, Str. Crișana Nr. 11 F, jud. Bihor
Contact: Tel. +40 743 516459, Facebook: pensiunealavinia, www.pensiunealaviniasuncuius.ro
Facilități cazare: 4 camere duble, sală de mese, restaurant, terasă, parcare
Activități: Recreere, trasee turistice, plajă, închiriere bărci și caiace, speoturism.
Remeți, Nr. 205, Com. Bulz, Jud. Bihor
Contact: Tel. +40 359 416103, +40 740 589 352, e-mail: office@ecarpathia.com
Facilități cazare: 17 camere, 50 locuri, restaurant
Activități: Recreere, trasee turistice, piscine, spațiu de joacă pentru copii, râu în curte, jacuzzi.
Remeți, Nr. 141, Com. Bulz, jud. Bihor
Contact: Tel. +40 749 820821, e-mail: casagornicului@yahoo.com, www.pensiuneremeti.ro
Facilități cazare: 4 camere, 2 apartamente - 27 locuri, sală de mese - 30 locuri
Activități: Recreere, trasee turistice, bucătărie comună, loc de joacă pentru copii, teren de tenis de câmp.
Remeți, Nr. 549, Com Bulz, jud Bihor
Contact: Tel. +40 740 148141, +40 722 275745, e-mail: vilamelinda@yahoo.com
Facilități cazare: 21 camere, 51 locuri
Activități: Recreere, trasee turistice, beach voley, teren de mini fotbal.
Curățele, Nr. 12, jud. Bihor
Contact: Tel. +40 745 600531, e-mail: anikasmaranda@yahoo.com
Facilități cazare: 12 camere, 24 locuri
Activități: Recreere, trasee turistice.
Curățele, Nr. 63-65, jud. Bihor
Contact: Tel. +40 745 579716, +40 740 578944
Facilități cazare: 16 camere, 42 locuri, bar - capacitate 100 persoane
Activități: Recreere, trasee turistice, loc de joacă pentru copii.
Remeți, Nr. 32, Com. Bulz, jud. Bihor
Contact: Tel. +40 744 514 218, e-mail: office@apuseniwild.ro, www.pensiunea-apuseniwild.ro
Facilități cazare: 13 camere, 2 apartamente - 34 locuri, restaurant, sală conferințe, parcare
Activități: Recreere, trasee turistice, parcare, piscină exterioară, SPA, sală jocuri, închiriere biciclete.
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AGENȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI BIHOR

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Bihor

Agenția de Management al Destinației Bihor 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.

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.

410087, Oradea, Str. Universității Nr. 1, Corp C, Sala C217, 218
Județul Bihor, România
tel: +40 722 348825 (RO, EN); +40 757 021128 (RO, HU)
e-mail: office@amdbihor.ro
www.amdbihor.ro; facebook.com/BihorTurism

www.travelbihor.ro; facebook.com/CNIPTBihor
Parteneri Universitatea din Oradea ( www.uoradea.ro )
Serviciul Județean Salvamont - Salvaspeo Bihor
( www.salvamontbihor.ro )

centrul pentru arii protejate şi dezvoltare durabilă bihor

Text Mihaela Ungureanu, Gabriel Bonaciu, Andrei Acs, CAPDD Bihor,

www.padureacraiului.ro

Foto Andrei Posmoșanu, The Brothers M, Salvamont Bihor, Vasile Gheorghe, Călin

Răzvan Dumbravă (editor)

Leucuța, Gabriel Bonaciu, Răzvan Dumbravă, CAPDD Bihor

Design Adrian Samoilă

Publicaţie realizată de Agenţia de Management al Destinaţiei Bihor
în colaborare cu Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Bihor
August 2017

CO N SI L I U L
J U D E ȚE A N
BIHOR

