Șezătoarea din Țara Hațegului prinde viață de Rusalii

Braşov / Hațeg, 14 iunie 2013: Vreți să descoperiți plăcerea de a fi în mijlocul unui eveniment cu
rădăcini în tradiția localnicilor din Țara Hațegului? Sâmbătă, 22 iunie 2013, are loc Șezătoarea din
Țara Hațegului la care puteți fi oaspete. Șezătoarea va avea loc la centrul de vizitare al Parcului
Național Retezat din satul Nucșoara, comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara
Iar dacă vă încântă să practicați și o formă de turism lent: la pas sau cu bicicleta pe urmele
dinozaurilor sau ale istoriei civilizației locului, puteți rămâne în continuare (23 iunie 2013), luând
parte la unul dintre programele organizate de Asociația de Turism Retezat în parteneriat cu Asociația
de Ecoturism din România.
În al patrulea an de organizare, Șezătoarea își deschide anul acesta porțile și către oaspeții veniți mai
de departe cu: bucate tradiționale gătite special, expoziție de artizanat cu vânzare și spectacol
tradițional local la care veți putea fi părtaș. Participanții pot opta între a participa doar la Șezătoare,
achitând un tarif de participare, sau să cumpere un pachet turistic cu două nopți de cazare, pensiune
completă, participare la Șezătoare și excursie cu ghid în cea de-a doua zi. Sumele încasate vor acoperi
cheltuielile de organizare și vor reprezenta o sursă de venit suplimentară pentru localnici, care vor fi
încurajați astfel să valorifice tradițiile și obiceiurile moștenite din străbuni într-un concept inovativ.
Bogdan Papuc, coordonatorul proiectului, a precizat că „zona merită din plin să fie redescoperită în
ritmul Șezătorii, în compania localnicilor simpatici, puși pe cântat și dansat și alături de ghizii și
rangerii din Parcul Național Retezat sau din Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului ce ne vor ajuta să
descoperim o lume specială și extrem de frumoasă, unică în România. Țara Hațegului este bogată în
atracții naturale cum ar fi crestele semețe și lacurile glaciare din Retezat sau bisericile medievale de
piatră, curți nobiliare și turnuri de veghe”
Întregul eveniment de două zile are loc ca urmare a efortului comun al comunității locale și asociației
locale de turism pentru revitalizarea tradițiilor și promovarea zonei ca o destinație ecoturistică, în
concordanță cu valorile naturale și culturale ale zonei reprezentate de cele două arii protejate: Parcul
Național Retezat și Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului.
Pentru mai multe detalii despre eveniment sau rezervări, vizitați www.eco-romania.ro/ro.
Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului Șezătoare în Țara Hațegului – un eveniment pentru
Geoparcul Dinozaurilor și Parcul Național Retezat, finanţat de Fundaţia Pentru Parteneriat şi MOL
România, care va fi derulat de Asociaţia de Ecoturism din România (AER) în parteneriat cu Asociaţia
de Turism Retezat și Asociația Geomedia în perioada aprilie-august 2013.

* Informaţiile prezentate mai sus aparţin în exclusivitate autorului comunicatului. Fundaţia pentru Parteneriat nu este
răspunzătoare pentru modul în care se folosesc informaţiile cuprinse în acest comunicat.

Notă pentru editori:
AER are misiunea de a promova şi dezvolta ecoturismul pentru a contribui la conservarea naturii şi a
veni în sprijinul comunităţilor locale din zonele cu valoare naturală. În acest fel, AER contribuie la
creşterea calităţii serviciilor legate de ecoturism şi promovează natura ca element esenţial al imaginii
turistice a României.
1. Pentru detalii despre activităţile proiectului şi o eventuală vizită în Țara Hațegului, vă rugăm să ne
contactaţi: Bogdan Papuc, Coordonator proiect, bogdan.papuc@eco-romania.ro, 0728.974.801
2. Pentru detalii despre AER, activităţile şi proiectele derulate, accesaţi:
www.eco-romania.ro/ro sau www.facebook.com/eco.romania
4. Pentru informaţii despre Fundaţia pentru Parteneriat *, accesaţi: www.repf.ro/

* Informaţiile prezentate mai sus aparţin în exclusivitate autorului comunicatului. Fundaţia pentru Parteneriat nu este
răspunzătoare pentru modul în care se folosesc informaţiile cuprinse în acest comunicat.

