Postăvaru devine mai prietenos cu vizitatorii

Braşov, 20 mai 2011: Asociația de Ecoturism din România (AER), împreună cu S.K.V. –
Asociaţia Carpatină Ardeleană a Turiştilor, vor realiza o serie de panouri informative care vor
fi amplasate în mai multe puncte din partea vestică a Masivului Postăvaru. Acestea vor
îmbunătăți experiența și cunoștințele vizitatorilor prin oferirea unor informații interesante întrun format grafic deosebit.
În momentul de față, în pofida gradului ridicat de accesabilitate şi a numărului mare de
vizitatori, în zona masivului în afară de informațiile legate de domeniul schiabil, infrastructura
de interpretare lipseşte în totalitate. Cele aproximativ 10 panouri informative ce vor fi
amplasate în zona vârfului și a cabanei Postăvaru vor conține informații ce vor explica
belvederea amplă ce se deschide de pe vârful masivului, precum și aspecte referitoare la
ariile protejate din zonă, istoria turismului in România și activitatea SKV de-a lungul celor 130
de ani de activitate.
„În zona vârfului Postăvaru există un contact vizual excelent cu ariile protejate din apropiere
(situl Natura 2000 - Piatra Mare, Parcul Natural Bucegi, Parcul Național Piatra Craiului, situl
Natura 2000 – Munții Făgăraşului) şi oferă posibilitatea realizării unei palete interpretative
bogate, atât a masivelor enumerate, cât şi a diferitelor categorii de arii naturale protejate:
situri Natura 2000, parcuri naţionale şi naturale sau rezervaţii naturale” a declarat Andrei
Blumer, președintele AER.
Tot în cadrul acestui proiect se va realiza și evaluarea cabanei Postăvaru în sistemul de
certificare în ecoturism „Eco-România”. Aceasta va fi prima cabana din țară care va fi
evaluată conform criteriilor de ecoturism, ceea ce o va putea transforma într-un model de
abordare a unei structuri de cazare tip cabană montană în cadrul unei arii naturale protejate.
Aceste activități fac parte din cadrul proiectului „Postăvaru – un model de expunere a ariilor
protejate din România”, finanţat de MOL România şi Fundaţia Pentru Parteneriat și este
implementat de Asociaţia de Ecoturism din România (AER) în parteneriat cu S.K.V. –
Asociaţia Carpatină Ardeleană a Turiştilor, în perioada aprilie-octombrie 2011.
Acest proiect face parte din strategia AER de ”a înverzi” oferta de turism a zonei Postăvaru –
Poiana Brașov, prin adăugarea la oferta clasică de schi și relaxare, a unei palete mai largi de
activități direcționată către iubitorii de natură și activități nemotorizate în aer liber. Primul pas
a fost realizarea în urmă cu 2 ani a hărții Postăvaru – Poiana Brașov în cadrul colecției
„Descoperă Eco-România”, hartă ce prezintă zona din perspectiva ofertei de drumeție, ture
de mountainbike sau schi de tură și include și furnizori de servicii ecoturistice. ”Suntem
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bucuroși să readucem în atenția iubitorilor de munte o veche destinație de drumeție și să
putem lărgi oferta de turism activ, durabil al zonei”, declară Hermann Kurmes, președintele
SKV.
AER are o experiență îndelungată în realizarea infrastructurii de interpretare. Până în
momentul de față a realizat acest tip de infrastructură turistică în mai multe arii protejate din
țară, printre care: Parcul Național Munții Măcinului, Parcul Național Călimani, Parcul Național
Retezat sau Parcul Național Defileul Jiului.

Notă pentru editori:
1. Pentru detalii despre activităţile proiectului şi o eventuală vizită în Masivul Postăvaru, vă
rugăm să ne contactaţi:
Bogdan Papuc, Coordonator proiect, bogdan.papuc@gmail.com , 0728.974.801
Hermann Kurmes, Președinte SKV, office@cntours.ro, 0745.512.096
2. Pentru detalii despre AER, sistemul de certificare și colecția de hărți, accesaţi:
http://www.eco-romania.ro
3. Pentru informaţii despre SKV, accesaţi:
http://www.skvsibiu.ro/
4. Pentru mai multe detalii despre ariile naturale protejate Natura 2000, accesați
http://www.natura2000.ro/reteaua/ce-este/
5. Pentru informaţii despre Fundaţia pentru Parteneriat *, accesaţi:
http://www.epce.ro/
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