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ROMÂNIA ASCUNSĂ
LA ROUMANIE CACHÉE

O Românie cu o natură ce merită redescoperită – zone vaste de o
frumusețe naturală nemaiîntâlnită, munți și lacuri, păduri și văi – toate
însuflețite de fauna sălbatică. Descoperă câteva dintre cele mai
minunate și neexplorate peisaje ce fac în continuare din România o
destinație deosebită pentru Europa. Urcă pe culmile semețe ale
Munților Carpați, ce se înalță la peste 2500 metri. Explorează pădurile
dese de brazi și fagi, populate de cerbi, urși bruni, lupi, căprioare, porci
mist
mistreți și chiar de rar întâlnitul râs. Mai mult de o treime din populația
de carnivore mari existentă în Europa se adăpostește în pădurile din
România. Caută cu privirea acvilele ce planează deasupra munților, dar
și pelicanii sau stolurile de ibiși din Delta Dunării, sau pur și simplu
bucură-te de o clipă liniștită în mijlocul unui câmp de flori.
Poți petrece câteva zile într-o casă tradițională, redescoperind tihna
satului autentic. Poți vizita uimitoarele mănăstiri pictate din Bucovina,
bisericile înalte de lemn ale Maramureșului și satele săsești cu biserici
fortificate din Transilvania. Încearcă-ți măiestria cu meșteșuguri
tradiționale, mergi la festivaluri și descoperă pasaje secrete în castelele
transilvănene pline de coridoare și ascunzișuri. Călătorește pe drumuri
de țară, prin păduri sau pe poteci de munte și oprește-te din loc în loc
pentru a vorbi cu localnicii și pentru a redescoperi o parte din
spiritualitatea satului românesc. Poți întâlni țărani ce încă mai ară cu
plugul, ciobani ce-și păzesc animalele de lupi și urși, săteni ce încă
poartă costume tradiționale, și toate acestea într-o combinație uneori
stranie, dar interesantă, cu lumea modernă și trepidantă în care cei mai
mulți dintre noi trăim.
Descoperă Eco-România. Fie că alegi să stai într-o pensiune rurală
sau într-o cabană montană, te vei bucura de bucatele tradiționale și
ospitalitatea oamenilor locului. Dar, dacă ești mai temerar, îți poți
petrece noaptea sub cerul liber, ascultând glasurile pădurii. Poți să faci
drumeții, să pedalezi, să călărești, să schiezi, să te cațeri, să explorezi
peșteri, să fotografiezi, să observi plantele și animalele sălbatice. Iar la
sfârșitul zilei, te poți retrage cu o ulcică de vin la gura sobei.

Pentru mai multe informații
despre ecoturism în România, accesează
Pour plus d’informations
sur l’écotourisme en Roumanie allez sur

www.eco-romania.ro
www.asociatia-aer.ro

Une Roumanie qui mériterait d’être redécouverte, avec des régions
d’une exceptionnelle beauté, des montagnes et des lacs, des forêts et
des vallées où foisonnent les animaux sauvages... Venez découvrir de
superbes paysages inexplorés qui donnent à la Roumanie un charme
unique en Europe. Franchissez des sommets de la chaîne des Carpates
qui s’élèvent à plus de 2500 mètres. Explorez les denses forêts de
sapins et de hêtres où vivent encore l’ours brun des Carpates, le loup, le
ce
cerf, le sanglier et même le rare lynx - plus d’un tiers des grands
carnivores européens errent encore dans les forêts roumaines! Repérez
les aigles qui planent dans les montagnes, regardez les pélicans et les
colonies d’ibis dans le Delta du Danube, essayez-vous à l’artisanat
traditionnel, participez à des festivals, découvrez des passages secrets
en vous promenant dans les châteaux de Transylvanie, profitez tout
simplement d’un pique-nique paisible au milieu d’une mosaïque
natu
naturelle de fleurs sauvages.
Découvrez des modes de vie traditionnels à la campagne, visitez les
magnifiques monastères peints de Bucovine, les délicates églises en
bois de Maramureș et les villages fortifiées de Transylvanie. Parcourez
des chemins de campagne, des routes forestières ou des sentiers de
montagne, en prenant le temps de parler à la population locale et de
photographier ce qui vous surprendra. Vous rencontrerez des
agriculteurs qui labourent encore leurs terres, des bergers qui gardent
leurs troupeaux, des villageois habillés en costume traditionnel, des
forestiers plus habitués à rencontrer des ours que des touristes sur ces
sentiers de montagne.
Découvrez l’Eco-Roumanie. Passez une nuit dans une maison
familiale, dans un chalet de montagne ou dans une cabane forestière,
où vous pourrez apprécier la cuisine traditionnelle tout autant que
l’hospitalité du pays. Si vous avez envie de passer la nuit à la belle étoile,
vous pourrez entendre les hululements des chouettes de l’Oural et
peut-être le hurlement lointain d’un loup au sommet d’une montagne.
Vous pourrez faire des randonnées, du vélo, de l’équitation, du ski ou de
l’
l’escalade,
explorer des grottes, observer la faune, étudier des fleurs et
des plantes sauvages, vous promener dans la campagne, prendre des
photos. Ou bien vous pourrez tout simplement vous détendre dans la
maison d’une famille du village et goûter leur nourriture saine et
savoureuse, aussi bien que leur vin et leur eau-de-vie de prune, le tout
préparé maison.

Autor | Auteur: Colin Shaw - Roving Romania

Cum te poți bucura de ecoturism în România?
Comment expérimenter l'écotourisme en Roumanie?

DRUMEȚIE
La pas prin păduri, pășuni sau prin sate! Este ritmul propice în „a câștiga
timp” pentru a înțelege mai profund natura sau cultura și tradiția locului.
Drumeție poate însemna de la o plimbare prin sate și fânețe, la excursii
solicitante pe trasee ce ajung până pe crestele maiestuoase ale
Carpaților.
OBSE
OBSERVAREA FAUNEI SĂLBATICE
Un râs sau un lup numai cu mult noroc pot fi vazuți în pădure. Dar cu ghizi
experimentați puteți descoperi urmele lăsate de ei sau puteți observa pe
furiș urșii din siguranța unui observator. Puteți vedea cum castorul și-a
regăsit casa pe Olt sau puteți înțelege cum oieritul în România este încă
un exemplu la nivel european de coexistență între lupi, urși și oameni.
OBSERVAREA PĂSĂRILOR
Peste 320 de specii de păsări se găsesc în Delta Dunării, un paradis
pentru iubitorii acestor ființe minunate. Multe specii de păsări pot fi
admirate și pe lacurile sau râurile din zonele de luncă sau chiar de-a
lungul Dunării. Și Carpații oferă un adăpost pentru o altă varietate de
păsări, multe dintre ele fiind rare, de la ghionoaie (ciocănitoarea verde) la
acvila de munte.
TURISM ECVESTRU
La pas, trap sau galop străbătând pășuni, păduri, fânețe sau sate,
ajungând chiar până sus, pe pajiștile montane. Puteți admira varietatea
peisajului de la cel montan sau chiar alpin din Călimani pâna la unul de
silvostepă în Măcin sau chiar la cel umanizat de așezările străvechi din
Apuseni.
CICLOTURISM
Uitați de mașină și relaxați-vă pedalând! Veți redescoperi locurile în ritmul
unei biciclete! Destinații precum Țara Hațegului, Țara Dornelor, Țara
Branului, zona Tușnad sau Apusenii, Dobrogea de Nord sau chiar Delta și
lunca Dunării vă invită să le străbateți în lung și în lat cu bicicleta.
ACTIVITĂȚI PE APĂ
Multe cursuri de apă sunt perfecte pentru activități cu canoe sau rafting.
În timp ce cursurile liniștite de apă și lacurile din Deltă, de-a lungul Dunării
sau Mureșului vă permit să vă plimbați cu tradiționala lotcă pescărească
sau cu inovativa canotcă promovată de Rowmania, puteți aluneca pe Olt
cu o plută tradițională de lemn sau vă puteți încerca puterile pe Bistrița
sau alte râuri repezi de munte facând rafting.
ACTIVITĂȚI DE IARNĂ
Ce-ați spune de o drumeție cu rachete de zapadă iarna, prin pădure,
urmărind urme de animale, sau de o plimbare cu sania trasă de cai și o
țuică fiartă? Sau poate un program activ, o partidă de schi de tură, pe
munte, cu așa-zisele piei de focă montate pe talpa schiului?
SPEOTURISM
Cu ale sale peste 12.000 de peșteri, dintre care multe insuficient
explorate, România este o destinație de primă clasă din punct de vedere
speoturistic. Numeroasele sectoare de văi în chei stau mărturie
peisajului carstic des întâlnit, parte a patrimoniului natural al României.
TURURI FOTO
România este un paradis pentru fotograful căruia-i place să descopere
oamenii locului, mulți dintre ei încă trăind în ritmul naturii, al
anotimpurilor. Pornind într-o tură fotografică, vei avea șansa să
imortalizezi peisaje naturale, clipe din viața tradițională ale unui sat sau,
poate, după o încercată răbdare, un animal sălbatic sau o pasăre
călătoare.
CULTURA RURALĂ
Pentru a gusta din cultura rurală a României, puteți să explorați satele
medievale pitorești, puteți să vă testați îndemânarea la meșteșugurile
tradiționale, puteți observa flora sălbatică, puteți face un picnic în câmp
sau doar să vă relaxați în mijlocul unei familii tradiționale, gustând din
bucatele locale (fără aditivi alimentari!), stropite cu vin de casă și țuică de
prune.
ACTIVITĂȚI GASTRONOMICE
Dacă ești pasionat de gastronomie, atunci vei rămâne uimit să afli cum
s-au împletit de-a lungul secolelor aromele ungurești, săsești, turcești
sau lipovenești cu ingeniozitatea locală pentru a crea arome românești
deosebite, specifice fiecărei zone în parte.
PENSIUNI ECOTURISTICE
Opțiunile de cazare variază de la pensiuni de familie, având numai două
camere, până la unități de cazare mari (maxim 25 de camere), toate
așezate în fermecătoarea zonă rurală.

RANDONNÉES
La randonnée est un excellent moyen de découvrir la flore et la faune
spectaculaires de la Roumanie. Les parcours vont des promenades
faciles d’une journée sur les pentes douces des collines jusqu’aux
randonnées ardues dans de hautes montagnes difficiles d’accès.
OBSERVATION DE LA FAUNE
Découvrez
Découv
les traces laissées dans la forêt par les animaux sauvages,
observez les ours depuis un abri dans la forêt, expérimentez la
coexistence des humains et des animaux en visitant une bergerie.
OBSERVATION DES OISEAUX
Obse
Observez les oiseaux dans l’un des principaux points de biodiversité dans
le monde: le Delta du Danube, avec ses plus de 320 espèces d’oiseaux.
Les régions reculées des Carpates abritent également des oiseaux rares:
on peut y voir des tichodromes échelettes et des pics-verts.
RANDONNÉE ÉQUESTRE
Appréciez la grande diversité du paysage au cours d’une promenade à
App
cheval. Partez d’un village pittoresque, traversez des champs travaillés
encore à l’aide des chevaux, entrez dans la forêt naturelle, montez
jusqu’aux hauts pâturages qui offrent une large vue sur des montagnes
intactes.
CYCLISME /VÉLO DE MONTAGNE/ VTT
Parcourez à vélo des chemins qui traversent les villages traditionnels ou
empruntez des routes plus difficiles, sur terrain accidenté et sur des
pentes abruptes.
SPORTS NAUTIQUES
Les canyons, les cascades et les rivières rapides sont parfaitement
appropriés aux activités des sports d’eau vive comme le rafting et le
canoë-kayak tandis que les rivières paresseuses, les lacs et les réservoirs
encouragent le rafting en radeau traditionnel en bois. Le Delta du Danube
est quant à lui le paradis des sports de pagaie en eau calme aussi bien
pour des canoéistes chevronnés que pour des amateurs.
ACTIVITÉS D’HIVER
Les amateurs de sports d’hiver pourront profiter des itinéraires dans les
montagnes allant de courts trajets pour les débutants jusqu’aux routes
difficiles pour des skieurs alpinistes expérimentés. Les balades en
raquettes sont un excellent moyen de repérer les traces laissées par les
animaux, tandis qu’un voyage en traîneau tiré par un cheval serait une
option plus confortable. Après le froid du dehors, profitez de l’accueil
chaleureux dans une maison d’hôtes chauffée par un traditionnel poêle à
bois, avec une bonne cuisine familiale et de l’eau-de-vie de prune.
SPÉLÉOLOGIE
Avec plus de 12.000 grottes, dont beaucoup n’ont jamais été
complètement explorées, la Roumanie est une destination de spéléologie
de première classe. Les innombrables gorges et canyons sont le symbole
des remarquables paysages de plateaux karstiques qui font partie du
patrimoine naturel de la Roumanie.
TOURS PHOTO
Il n’est pas exagéré d’affirmer que la Roumanie est un paradis pour les
photographes! Peu importe où vous allez, vous trouverez d’excellents
sujets à chaque pas. Vous verrez de superbes paysages, vous
rencontrerez des gens extraordinaires qui mènent toujours un mode de
vie traditionnel, vous découvrirez en fin de journée la vie paisible d’un
village rythmée par les pas lent des vaches revenant des pâturages.
CULTURE
CU
RURALE
Pour vous faire une idée de la culture rurale en Roumanie, vous pourrez
explorer des villages médiévaux très bien conservés, vous essayer à
l’artisanat traditionnel, observer des fleurs sauvages, faire des balades
dans l’éblouissant paysage campagnard, pique-niquer dans les champs ou tout simplement vous détendre dans une maison villageoise et goûter
des plats sains et savoureux (0% d'additifs) arrosés de vin et de prune de
production locale.
ACTIVITÉS GASTRONOMIQUES
Si vous êtes passionné de gastronomie, vous serez heureux de découvrir
la manière dont les saveurs hongroises, allemandes, turques et lipovènes
se sont entrelacées à travers les siècles grâce à l’ingéniosité locale, pour
donner naissance aux plats roumains d’aujourd’hui, spécifiques à chaque
région historique.
ÉCO-HÉBERGEMENT
Une large gamme d’options vous est proposée: des chambres d’hôtes de
l’entreprise familiale jusqu’aux établissements pouvant atteindre 25
chambres, le tout dans une belle campagne.

0040 723 191755 | office@myromania.com.ro | www.myromania.com.ro

0040 747 835624 | office@outdoorexperience.ro | www.outdoorexperience.ro

MY ROMANIA

OUTDOOR EXPERIENCE

ZONE / RÉGIONS: Moldova | Transilvania | Maramureș | Bucovina

ZONE / RÉGIONS: Transilvania | Munții Carpați| Delta Dunării | Maramureș | Bucovina

MY ROMANIA este un mic tur-operator, specializat în tururi culturale și
excursii în toată România, punând un accent puternic pe cunoașterea și
interacționarea cu localnicii. Fiecare tur este unic - special adaptat agendei
dvs., în funcție de interesele dvs. și după activitățile pe care le îndrăgiți mai
mult, cum ar fi drumețiile, plimbările pe jos, turele de bicicletă, călătoria cu
trenul sau pur și simplu un circuit cu mașina. Pachetul de vacanță poate fi
personalizat pentru cel puțin 2 turiști. Veți experimenta cultura adevărată,
istoria
is
și frumusețea naturală a României, așa cum este ea în sufletul nostru
de români autentici.
ITINERAR
Ziua 1: Cluj - Vișeu de Sus
Ziua 2: Plimbare cu mocănița pe Valea Vaserului. Drumeție. Ședere peste
noapte în Botiza
Ziua 3: Plimbare Botiza - Ieud (biserica patrimoniu UNESCO) - Botiza
Ziua 4: Plimbare pâna în Poienile Izei (biserica patrimoniu UNESCO). Cimitirul
Vesel de la Săpânța, Sighet. Ședere peste noapte în Breb
Ziua 5: Drumeție pe „Creasta Cocoșului” (Munții Gutâi), întoarcere în Breb
Ziua 6: Plimbare Breb - Budești (biserica patrimoniu UNESCO) - Sârbi - Breb
Ziua 7: Breb - Rogoz (biserica de lemn) - Cluj

MY ROMANIA est un petit voyagiste spécialisé en circuits culturels et
randonnées en Roumanie, qui met l’accent sur la rencontre et l’interaction
avec la population locale. Chaque tour est unique, sur mesure, pour
correspondre à vos disponibilités, à vos intérêts et à vos activités préférés,
comme la randonnée, la marche, le vélo, les voyages en train ou simplement
un tour en voiture pour s’imprégner de l’atmosphère des lieux. Les vacances
peuvent être personnalisées à partir de 2 voyageurs. Vous ferez l’expérience
de la culture, de l’histoire et de la beauté naturelle de la Roumanie telles que
nous, les Roumains, les voyons.
ITINERAIRE
Jour 1: Cluj - Vișeu de Sus
Jour 2: Chemin de fer forestier à Vișeu de Sus. Randonnée. Nuit à Botiza
Jour 3: Randonnée Botiza – Ieud (église UNESCO) - Botiza
Jour 4: Randonnée Poienile Izei (église UNESCO). Cimetière Joyeux de
Săpânța, Sighet, nuit à Breb
Jour 5: Randonnée “Crête du Coq” (les montagnes Gutâi), retour à Breb
Jour 6: Randonnée Breb - Budești (église UNESCO) - Sârbi - Breb
Jour 7: Breb - Rogoz (église en bois) - Cluj

România oferă posibilități nelimitate celor care sunt pasionați de ture în
natură și pe ape. Pasiunea poate începe însă de la o singură tură organizată
de Outdoor Experience.
Oferim multe opțiuni și multe programe de una sau mai multe zile, care includ
rafting, caiac, canoe, ture de bicicletă, drumeții, speologie, canioning, etc.
Iubitorii de natură, mișcare și cultură pot alege programul nostru din inima
Transilvaniei, care include o tură de canoe pe Olt, ture cu bicicleta, drumeție în
Munții Perșani și Călimani, vizitarea bisericilor fortificate săsești, speologie și
canioning în Munții Hășmaș, etc.
Iarna putem admira natura sau putem căuta urme de animale făcând o tură
cu schiurile sau cu rachetele de zăpadă în Munții Carpați.
Echipa Outdoor Experience este alcătuită din biologi, geologi, dentiști,
salvamontiști etc. iubitori ai naturii, cu certificat internațional de ghid de
rafting și de whitewater rescue technician.

La Roumanie offre des possibilités illimitées aux passionnées de
randonnées dans la nature et de balades sur eau. La passion peut même
naître à l’occasion d’un circuit organisé par Outdoor Experience.
Nous proposons beaucoup d’options et de programmes qui durent un ou
plusieurs jours, notamment du rafting, kayak, canoë, itinéraires vélo,
randonnées, spéologie, canyoning, etc.
Si vous aimez la nature, la culture et bouger un peu, vous pouvez choisir
notre programme au cœur de la Transylvanie, qui inclut un tour de canoë sur
l’Olt, des balades à vélo, des randonnées dans les Monts Perșani et Călimani,
visite des églises fortifiées saxonnes, de la spéologie et du canyoning dans les
Monts Hășmaș, etc.
En hiver on peut admirer la nature ou chercher des traces d’animaux en
faisant du ski ou de la raquette dans les Carpates.
L’équipe Outdoor Experience est composée de biologiste, géologues,
dentistes, secouristes de montagne, etc., amoureux de la nature et possédant
un certificat international de guide de rafting et de « technicien de sauvetage
en eaux vives ».

 0040 744 686716

info@cffviseu.com

www.cffviseu.com

MOCĂNIȚA - LE TRAIN À VAPEURS
AMPLASARE / EMPLACEMENT: Vișeu de Sus, Județul Maramureș

Calea Ferată Forestieră din Vișeu de Sus reprezintă o bogăție atât din punct
de vedere tehnic, cât și cultural. Pe traseul căii ferate circulă până astăzi
locomotive cu abur, alimentate cu lemn și cărbune. Prin acest lucru, CFF
Vișeu de Sus devine cunoscută în întreaga lume ca fiind ultima cale ferată
forestieră activă pe care circulă locomotive cu abur.

Societatea de turism S.C. CFF Vișeu de Sus S.R.L. organizează excursii cu
trenuri cu aburi pentru turiști în perioada mai-octombrie după un orar
prestabilit. Pe lânga trenurile regulate, turiștii au parte și de evenimente
speciale printre care se numără Maramureș Brunch, trenuri la lună plină,
concerte de muzică clasică sau petrecerea de Revelion.
Pentru iubitorii de căi ferate organizăm tururi foto cu Mocănița pe
parcursul întregului an. Durata și complexitatea acestora variază de la un
simplu tren charter cu aburi până la programe complexe cu cazare pe Valea
Vaserului, foc de tabără, încărcare tradițională de bușteni și servicii de
catering.
Pentru grupuri mai mari am pregătit o ofertă completă care cuprinde un
tren charter cu aburi, servicii de catering cu open bar și divertisment. Astfel de
excursii pot fi comandate în orice perioadă a anului.
O modalitate inedită de cazare o reprezintă trenul-hotel Carpatia Express.
Garnitura staționară este localizată în incinta gării și dispune de 40 de locuri
de dormit. În vagonul-restaurant se poate servi micul dejun și cina la lumina
felinarelor. Imediat lângă garnitură, în apropierea râului, este amenajat un loc
de relaxare.

La Voie Ferrée Forestière de Viseu de Sus représente une richesse à la fois
technique et culturelle. Sur cette voie ferrée circulent jusqu’à aujourd’hui des
locomotives à vapeur, alimentées avec du bois et du charbon. Ainsi, Viseu de
Sus est connu dans le monde entier comme la dernière voie ferrée forestière
active.
La société de tourisme CFF Viseu de Sus met à votre disposition des trains
à vapeur circulant régulièrement de mai à octobre. Les touristes peuvent
aussi participer à des événements spéciaux comme le Maramures Brunch,
des concerts de musique classique ou des fêtes de Réveillon.

Pour les passionnés de voies ferrées nous organisons des parcours de
photographie tout au long de l’année. Leur durée et leur complexité varie d’un
simple train charter à vapeur jusqu’à des programmes plus complexes avec
hébergement dans la vallée du Vaser, feu de camp, chargement traditionnel
des souches et services de catering.
Pour de plus grands groupes nous avons préparé une offre complète
comprenant un train à vapeur, des services de catering avec bar à volonté et
des moments de divertissement. Ces excursions peuvent être commandées
tout au long de l’année.
Le train-hôtel Carpatia-Express est une modalité inédite d’hébergement. La
rame est stationnée dans l’enceinte de la gare et dispose de 40 places. Le
petit-déjeuner et le dîner peuvent être servis dans la voiture-restaurant à la
lumière des lanternes. De plus, un lieu de détente est aménagé à côté de la
rame, à proximité d’un ruisseau.

0040744603706 I costache.roman@traditionalcasa.ro I www.traditionalcasa.ro

0040745602301 | contact@apuseniexperience.ro | www.apuseniexperience.ro

TRADITIONAL CASA

APUSENI EXPERIENCE

AMPLASARE / EMPLACEMENT: Roșia, județul Bihor

ZONE / RÉGIONS: Munții Apuseni | Maramureș

Caldă, primitoare şi simplă ca şi casa bunicilor, oferind însă confortul de
care ai nevoie într-o vacanţă binemeritată. Vei fi fermecat de amplasarea sa,
pe coama unui deal, de unde privirea cuprinde o bună parte din Munții
Apuseni.
Simplitatea construcțiilor din lemn și decorațiunile interioare inedite vă vor
revela bucuriile unei vieți simple, uitate parcă în tumultul vieții cotidiene.
Pentru câteva zile veți putea deveni un om de-al locului, legat de obiceiurile și
viața de aici.

Un program de turism responsabil dezvoltat cu scopul de a oferi cele mai
bune experiențe de interpretare a culturii și naturii locale folosind o abordare
responsabilă în afaceri, pentru conservarea patrimoniului unic al Munților
Apuseni. Programe standard și personalizate, în toate anotimpurile, pentru
grupuri mici și individuali indiferent de vârstă sau experiență: explorarea
peșterilor, drumeție, plimbări în natură, fotografie de natură, cicloturism, schi
de tură sau ture pe rachete de zapadă.
EXEMPLU
EXEMP DE TUR
Culori și miresme în pajiștile din Munții Apuseni
Ziua1&2: Sosire. Platoul carstic Padiş.
Ziua3&4: Complexul carstic Cetăţile Ponorului şi pajişti montane.
Ziua 5&6: Arnica montana şi rezervația geo-botanică Scărița-Belioara.
Ziua 7&8: Orhideele sălbatice din platoul carstic Bedeleu. Plecarea.

Accueillante, chaleureuse et simple, la maison offre tour le confort qu’on
souhaiterait pour des vacances bien méritées. Vous serez charmés par son
emplacement sur la crête d’une colline, d’où l’on peut observer une bonne
partie des Monts Apuseni.
La simplicité des constructions en bois et les décorations intérieures
inédites vous révèleront les joies d’une vie simple, que l’on a tendance à
oublier dans le tumulte de la vie quotidienne. Pour quelques jours vous serez
quelqu’un de la région, lié aux coutumes de la vie locale.

Un programme de tourisme responsable qui a pour but d’offrir les
meilleures expériences d’interprétation de la nature et de la culture locales par
le biais d’une approche responsable, afin de conserver le patrimoine unique
des Monts Apuseni. Programmes standard et personnalisés tout au long de
l’année, pour de petits groupes ou pour des individuels, quel que soit leur âge
ou leur expérience: exploration de grottes, randonnée, promenade en nature,
photographie, cyclotourisme, ski de randonnée ou randonnée à raquettes.
CIRCU
EXEMPLE DE CIRCUIT
Couleurs et parfums dans les prairies des Monts Apuseni
Jour 1&2: Arrivée. Plateau karstique de Padiş.
Jour 3&4: Complexe karstique Cetăţile Ponorului prairies alpines.
Jour 5&6: Arnica montana et la réservation géobotanique de Scărița-Belioara.
Jour 7&8: Les orchidées sauvages du plateau karstique Bedeleu. Départ.

 0040 740 357073

contact@discoverdanubedelta.com

www.discoverdanubedelta.com

DISCOVER DANUBE DELTA
ZONE / RÉGIONS: Delta Dunării | Dobrogea

Suntem specializați în ture de descoperire a ultimei zone sălbatice din
Europa. Desfășurăm programe numai în Dobrogea și Delta Dunării pentru că
iubim aceste locuri și le cunoaștem foarte bine.

Nous sommes spécialisés en circuits de découverte dans la dernière zone
sauvage de l’Europe. Nous déroulons des programmes uniquement en
Dobroudja et le Delta du Danube parce que nous aimons ces endroits et les
connaissons très bien.
Pour nous c’est très important d’organiser la découverte de la nature sous
forme du tourisme non-agressif envers l’environnement: nous organisons des
circuits de photographie, observation des oiseaux, kayak, canoë, mais aussi
des séjours pour les « enthousiastes de la nature ».
L’hébergement est assuré dans de petites pensions locales, exclusives
dans notre réseau. Les activités sont déroulées par notre équipe de guides
(Association des Guides Professionnels du Delta du Danube).

Punem mare accent pe descoperirea naturii în forme de turism neagresive
cu mediul înconjurător: organizăm ture de fotografie, observarea păsărilor,
caiac, canoe, dar și sejururi pentru “nature enthusiasts”.
Asigurăm cazarea în mici pensiuni locale, exclusive în rețeaua noastră.
Activitățile sunt desfășurate de echipa noastră de ghizi (Asociația Ghizilor
Profesioniști din Delta Dunării).
EXEMPLU DE TUR
Observarea păsărilor (7 zile/6 nopți, max. 6 participanți)
Ziua 1: Întâlnirea la Tulcea. Putem asigura transfer cu microbuz propriu din
București. Cazare la un hotel de 3* din Tulcea și o mică ședință tehnică alături
de ghidul nostru specializat în observarea păsărilor.
Zilele 2 și 3: Ture de o zi (cu plecare foarte devreme) în Dobrogea. Putem pune
la dispoziție binocluri și o lunetă ornitologică. Vedem stepe, munții erodați ai
Dobrogei, lacuri sărate și fauna aferentă acestor locuri.
Ziua 4: După o jumătate de zi pe uscat, ne îmbarcăm într-una din bărcile
noastre pentru următoarele zile de program în Delta Dunării. Avem la
dispoziție 2½ zile de explorare a naturii sălbatice a Deltei.
Zilele 5 și 6: Ture de o zi în Delta Dunării, cu barca. Vom străbate toate tipurile
de habitat de la zona de intrare în Deltă până la Marea Neagră, inlcusiv
Pădurea Letea. Știm unde să vă ducem ca să vedeți cât mai multe specii de
păsări!
Ziua 7: Transfer la Tulcea cu barca, tot pe un traseu pe care putem întâlni o
mulțime de păsări. Opțional putem asigura și transferul la București.

CIRCU
EXEMPLE DE CIRCUIT
Observation des oiseaux (7 jours/6 nuitées, max. 6 participants)
Jour 1: Rendez-vous à Tulcea. Nous pouvons assurer le transfert en minibus
de Bucarest. Logement dans un hôtel 3* de Tulcea et un briefing avec notre
guide spécialisé dans l'observation des oiseaux.
Jours 2 et 3: Circuits d’un jour (départ très tôt) dans la Dobroudja. Nous
pouvons vous mettre à disposition des jumelles et un télescope. On y voit des
steppes, les montagnes érodées de la Dobroudja, des lacs salés et la faune de
ces coins.
Jour 4: Après un demi-jour sur la terre, nous montons à bord d’un de nos
bateaux pour passer les jours suivants dans le Delta du Danube. Nous avons
à disposition 2½ jours pour exploiter la nature sauvage du Delta.
Jours 5 et 6: Circuits d’un jour dans le Delta du Danube, en bateau. Nous
traversons tous les types d’habitat, depuis la zone d’entrée dans le Delta
jusqu’à la Mer Noire, y compris la forêt de Letea. Nous connaissons les
endroits où on peut vous montrer le plus d’espèces d’oiseaux possible!
Jour 7: Transfert vers Tulcea en bateau, encore sur un trajet où l’on peut
rencontrer une multitude d’oiseaux. Comme option, nous pouvons assurer le
transfert vers Bucarest.

0040 748 155400 | office@exploretravel.net | www.exploreromania.org

0040 735 154074 | info@mountainbikeromania.com | www.mountainbikeromania.com

EXPLORE ROMANIA

NOROC ROMANIA

ZONE / RÉGIONS: Bucovina | Transilvania | Maramureș | Moldova | Carpații Orientali și Meridionali | Delta Dunării | București

ZONE / RÉGIONS: Transilvania | Munții Carpați

Suntem agenţie tur-operatoare şi din anul 2003 organizăm circuite
personalizate pentru grupuri şi individuali ce doresc să descopere România
prin ochii unor localnici.
În funcţie de interesele şi pasiunile personale, puteţi opta pentru :
- tururi de aventură - drumeţii, bicicletă, căţărat, schi de tură etc;
- circuite axate pe teme specifice - meşteșuguri, gastronomie, istorie, muzică
etc;
- ci
circuite pe cont propriu cu trenul sau cu mașina;
- circuite de studiu pentru elevi, studenți și profesioniști în domeniul agricol și
forestier.
Lucrăm cu ghizi cu multă experiență și care se adaptează ușor dinamicii
fiecărui grup. Folosim pe cât posibil facilități și servicii furnizate de localnici,
încercând astfel să susținem conservarea și dezvoltarea comunităților locale.
Limbi vorbite de ghizii noștri: franceză, engleză, italiană, germană (doar
pentru tururile culturale și agricole/forestiere).
Serviciile noastre sunt recomandate de ghidul Petit Futé.

Nous sommes un organisateur de voyages et depuis 2003 nous
organisons des circuits « sur mesure » pour des groupes et individus qui
désirent découvrir la Roumanie à travers les yeux de ses habitants.
En fonction des intérêts et passions personnels, vous pouvez opter pour:
- des ci
circuits d’aventure – randonnées, vélo, escalade, ski, etc.
- des circuits axés sur des thèmes spécifiques – métiers, gastronomie,
histoire, musique, etc.
- des circuits « self drive » en train ou en voiture
- des circuits d’étude pour les élèves, étudiants et professionnels dans le
domaine agricole et forestier.
Nous travaillons avec des guides qui ont beaucoup d’expérience et qui
s’adaptent facilement à la dynamique de chaque groupe. Nous utilisons au
maximum possible les facilités et les services mis à disposition par les
habitants locaux, tout en essayant de soutenir la préservation et le
développement des communautés locales.
Nos guides parlent: français, anglais, italien, allemand (uniquement pour
les circuits culturels et agricoles/forestiers).
Nos services sont recommandés par le guide Petit Futé.

Oferim clienților noștri un mod plăcut de a se apropia de natură - pe
bicicletă, oportunitatea de a se bucura de peisaje încântătoare, de a "gusta"
viața de la țară-unde ospitalitatea și bucuria de a trăi sunt la ele acasă, șansa
de a observa flora și fauna zonei.
Programul "Noroc România" oferă servicii turistice cu impact minim asupra
mediului și care contribuie la creșterea calității vieții în comunitățile vizitate
prin promovarea produselor locale, a culturii și a tradițiilor.
CARACTERISTICILE TURURILOR NOASTRE
• trasee cu dificultate medie și ridicată, pentru toate nivelurile;
• circuite liniare sau în stea;
• aproximativ 300 km parcurși și 5500 m diferență pozitivă de nivel;
• urcușuri abrupte, coborâri "single track", lungi și tehnice;
• atracții turistice reprezentative;
• itinerarii auto-ghidate pentru cei care vor să descopere singuri traseele
noastre.

Nous proposons à nos clients: de s’approcher de manière agréable à la
nature - en vélo ; l’occasion de jouir de paysages charmants ; de « goûter » à la
vie de la campagne - là où l’hospitalité et la joie de vivre sont chez elles ; la
chance d’observer la flore et la faune de la zone.
Le programme « Noroc România » offre des services touristiques ayant un
impact minime sur l’environnement et qui contribuent à l’augmentation de la
qualité de vie dans les communautés visitées par la promotion des produits
locaux, de la culture et des traditions.
CARACTERISTIQUES DE NOS CIRCUITS
• trajets à difficulté moyenne et élevée, pour tous les niveaux;
ci
• circuits
linéaires ou en étoile;
• à peu près 300 km parcourus et 5500 m de différence positive de niveau;
• des montées abruptes, des descentes « single track », longues et techniques;
• attractions touristiques représentatives;
• itinéraires autoguidés pour ceux qui veulent découvrir seuls nos trajets.

info@tymestours.ro

 0040 722 525734

www.tymestours.ro

TYMES TOURS
ZONE / RÉGIONS : Banat | Delta Dunării | Munții Carpați | Maramureș | Bucovina | Transilvania | Muntenia

Ne-am petrecut o bună parte din viață (oficial: 12 ani) străbătând România
în lung și-n lat. Am cunoscut peisaje fermecătoare și oameni excepționali, nu
ne-am pierdut simțul critic dar nici entuziasmul.
Dincolo de clișeele pozitive sau negative despre propria țară, ne bucurăm
să vedem mulți români optimiști și curioși. Diversitatea țării noastre este cu
adevărat fenomenală.
Pentru oaspeții din țară organizăm mai ales excursii scurte, de 2-4 zile, cu
grupuri mici (de obicei 4-14 persoane), grupuri de prieteni sau de colegi de
serviciu (+/- ”team-building”), oameni uniți de o curiozitate comună.
Majoritatea turelor implică și deplasare nemotorizată (drumeție, uneori
vâslit). În aceste excursii ne concentrăm punctual pe zone restrânse pe care
le explorăm în profunzime.
Uneori căutăm orhideele autohtone în Retezatul Calcaros sau pe pajiștile
de la Porțile de Fier ale Dunării (”Clisură”), prilej pentru a cunoaște
particularitățile zonei - de la broaștele țestoase de uscat la gemul de
smochine.
Alteori ne entuziasmăm în fața monumentelor Art Nouveau (Jugendstil)
din Timișoara sau într-o mănăstire sârbească din ”pusta” Banatului, mărturii
ale unei istorii puțin cunoscute.
Am dat ca exemple excursiile din Banat, căci regiunea noastră este mai
puțin cunoscută în România. La fel de bine se poate ca destinația să fie
Maramureșul, Bucovina, colțuri ale Transilvaniei sau Deltei Dunării.

Quoi? Des excursions dans différentes régions de la Roumanie: Banat,
Maramureș, Bucovine, Transylvanie, Delta du Danube, Valachie.
Comment? D’habitude les circuits représentent beaucoup de randonnées
(le plus souvent de la randonnée légère), parfois de la rame aussi.
Avec qui? Avec 5-14 personnes comme nous, souvent avec Lulu (femelle
Labrador). Depuis 2004 nous montrons aux invités la Roumanie d’au-delà des
clichés et objectifs « à voir ». Nous traitons les gens et la nature avec attention
et gentillesse.

EXEMPLES D’EXCURSIONS
Orchidées et tulipes sauvages aux Portes de Fer du Danube
Vous n’avez jamais entendu parler d’Orchis simia ou de Tulipa hungarica?
Pour les trouver nous allons passer par les Portes de Fer (les gorges les plus
longues de l’Europe) et par la Vallée de Cerna. Nous socialisons avec les
habitants et goûtons leur nourriture. Nous faisons la connaissance de
l’histoire fascinante de la région de Banat en visitant une copie en miniature
de l’ancien théâtre de Vienne et de l’exceptionnel patrimoine Art Nouveau.
De la Transylvanie jusqu’au Delta du Danube
En Transylvanie nous rencontrons le patrimoine médiéval de l’ancienne
communauté saxonne. Ensuite nous traversons les Carpates envers la
Valachie, pour des randonnées dans des forêts vierges à la recherche de
logements d’ermites orthodoxes. Sur les pentes du sud des Carpates nous
nous détendons au vin valaque fait par une famille locale et provenant de
l’établissement vinicole d’un Français de Bourgogne naturalisé en Roumanie.
Ensuite nous passons cinq jours dans le Delta du Danube: paradis des
oiseaux traversé (aussi bien en bateau qu’en ramant aux canoës) jusqu’au
bout – jusqu’à la Mer Noire.

www.cntours.eu

office@cntours.ro

CARPATHIAN NATURE TOURS

 0040 745 512096

ZONE / RÉGIONS: Transilvania | Delta Dunării | Maramureș | Bucovina
Carpathian Nature Tours este o mică agenție tur-operatoare care practică
un turism durabil și responsabil, contribuind la conservarea naturii și la
protejarea speciilor sălbatice. Astfel, oferim excursii de drumeție și activități
bazate pe natură, cum ar fi observarea animalelor sălbatice, dar și tururi
culturale în toată România.

Pensiunea noastră, Villa Hermani, este situată în satul de munte Măgura,
chiar în mijlocul Parcului Național Piatra Craiului. Pâna acum 50 de ani, în sat
se putea ajunge doar pe jos sau cu căruța. Tocmai din acest motiv tradițiile
locale sunt încă păstrate de către săteni. Pensiunea a fost deschisă în 2004 și
a primit de trei ori la rând certificarea „Eco-România”, oferită de Asociația de
Ecoturism din România. De la balcon sau din grădină privirile vă vor fi
încântate de un peisaj montan deosebit. Lipsa traficului auto, aerul curat și
libertatea
libe
oferită de prospețimea naturii fac din pensiunea noastră un
adevărat paradis pentru familii cu copii.
Nuanțele calde de verde ale dealurilor din jurul Măgurii în contrast cu pereții
albi, de calcar, ai munților, invită parcă vizitatorii să-și prelungească șederea în
zonă. Aici puteți călători în tihnă și puteți ramâne cu experiența de neuitat a
unei culturi care nu s-a schimbat prea mult de secole. Pentru noi legătura
strânsa dintre vizitator și tur-operator este esențială, de aceea alegem să
lucrăm doar cu grupuri mici (maxim 15 persoane). O atracție specială din
Munții Carpați o reprezintă observarea ursului brun de la un observator
special amenajat. De asemenea, cu puțin noroc, puteți admira și alte animale
sălbatice cum ar fi mistreți, păsări de pradă sau chiar lupi.
EXEMPLU DE CIRCUIT
Ziua 1: Mediaș - Cetatea Slimnic - Sibiu
Ziua 2: Sibiu - Valea Hârtibaciului - Sighișoara - Viscri
Ziua 3: Viscri - Meșendorf - Măgura
Ziua 4: Măgura – Peștera - Peștera Liliecilor
Ziua 5: Cu căruța trasă de cai în Țara Bârsei
Ziua 6: Sanctuarul de urși „Libearty” – Vulcan
Ziua 7: Măgura - Castelul Bran
Ziua 8: Stână tradițională - cabana Curmătura
Ziua 9: Tur al orașului Brașov

Carpathian Nature Tours est un voyagiste centré sur le développement du
tourisme responsable qui encourage la préservation de l’environnement et de
la vie sauvage. Nos activités sont principalement liées à l’alpinisme, à la
nature et à l’observation de la faune, mais nous proposons également des
circuits culturels dans tout le pays.
Nous proposons des chambres d’hôtes dans la Villa Hermani, située dans
le village de Măgura, au centre du Parc National de Piatra Craiului. Cinquante
ans auparavant ce village était accessible uniquement à pied, à cheval ou en
charrette. C’est pourquoi les traditions locales sont conservées dans la vie
quotidienne des agriculteurs. Ouverte en 2004, la villa a acquis trois fois de
suite le label ‘’Eco-Romania’’, qui lui a été décerné par l’Association
d’Écotourisme de Roumanie en 2006, 2009 et 2015. Vous pourrez apprécier
les paysages montagnards depuis la terrasse ou le jardin. Le faible nombre de
voitures, l’air pur et la nature font de cette maison un paradis pour les familles
avec enfants.
Le vert chaud des collines autour du village de Măgura contraste avec les
roches blanches des montagnes et incitent les visiteurs à prolonger leur
séjour. Vous pouvez voyager sans vous presser et garder le souvenir d’une
culture qui n’a pas beaucoup changé à travers les siècles. Nous considérons
le contact entre le voyageur et le tour-opérateur comme essentiel, ainsi nous
accueillons uniquement de petits groupes (maximum 15 personnes). Une
attraction particulière des Carpates est l’observation des ours bruns depuis un
abri dans la forêt. Avec un peu de chance vous pourrez apercevoir également
des sangliers, des rapaces et même des loups.

EXEMPLE DE CIRCUIT
Jour 1: Mediaș – Citadelle de Slimnic - Sibiu
Jour 2: Sibiu – Vallée de Hârtibaciu – Sighișoara - Viscri
Jour 3: Viscri – Meșendorf - Măgura
Jour 4: Măgura – Peștera – Caverne de chauves-souris
Jour 5: En chariot tiré par des chevaux, en Țara Bârsei
Jour 6: Le sanctuaire des ours “Libearty” – Vulcan
Jour 7: Măgura – Le Château de Bran
Jour 8: Bergerie traditionnelle - Chalet Curmătura
Jour 9: Brașov, tour de la ville

0040 740 093387 | office@la-roata.ro | www.la-roata.ro

0040721229188 | office@wildcarpathiaadventure.ro | www.wildcarpathiaadventure.ro

LA ROATĂ

WILD CARPATHIA ADVENTURE

AMPLASARE / EMPLACEMENT: Gura Humorului, județul Suceava

ZONE / RÉGIONS: Carpații Orientali | Vrancea

De îndată ce ai venit, fie și cu gândul, în ținutul Mănăstirilor, înseamnă că
vrei să te regăsești și să găsești. Altcumva spus, vrei să te descoperi și să
descoperi.
Așezământ de oaspeți cu case cu o vechime de peste 100 de ani,
strămutate, La Roată vine în întâmpinarea acestor dorințe atât de firești
într-un secol al neliniștii, al stresului și al grabei. Fiindcă La Roată te întoarce
într-un timp al statorniciei, când ziua era zi, masa masă și casa casă.
Fii binevenit, călătorule, într-un ambient în care autenticul face casă bună
cu rafinamentul culinar și cu bunul gust în toate.

Une fois arrivé, ne serait-ce que par la pensée, dans le pays des
monastères, cela signifie vouloir se retrouver soi-même et trouver...
Autrement dit, vouloir se découvrir soi-même et découvrir.
Institution qui accueillait des gens dans des maisons déplacées qui ont
plus de 100 ans, La Roată vient à l’encontre de ces désirs si naturels durant
un siècle d’inquiétudes, stress et précipitation. Tout simplement parce que La
Roată nous ramène dans un temps de la stabilité, quand le jour, le repas et le
foyer avaient d’autres significations.
Soyez les bienvenus, chers voyageurs, dans une ambiance où l’authentique
s’associe avec la sophistication culinaire et le bon goût en tout.

www.transilvania-cincsor.ro

kulturproject@gmail.com

CINCȘOR. TRANSILVANIA. CASE DE OASPEȚI

 0040 744 373090

AMPLASARE / EMPLACEMENT: Cincșor, Brașov County
La poalele Carpaților, în centrul triunghiului Sibiu-Brașov-Sighișoara, Casele
de oaspeți din Cincșor oferă autenticitate, relaxare, natură și cultură și
posibilitatea de a explora zonele turistice înconjurătoare și stilul de viață local!
Situate la doar 2 km de drumul european și privind spre biserica fortificată din
sat, casele de oaspeți vă invită la relaxare și totodată la o aventură cu gust
transilvănean!

Fosta școală evanghelică (1910) și fosta casă parohială evanghelică (sec.
al XV-lea) au fost atent restaurate și decorate în spiritul tradiției săsești.
Elementele decorative autentice, confortul modern și grija la detalii, creează o
ambianță cu funcționalitate, simplitate, eleganță și reducerea ornamentului la
esență.
Pe lângă cele 9 camere duble (la prețuri începând de la 70
EUR/noapte/double și 50 EUR/noapte/single), vă oferim posibilitatea de a vă
relaxa și petrece timp în spațiile noastre comune precum cele două biblioteci,
lounge-ul din vechea cancelarie și generoasele spații verzi din curțile celor
două clădiri. Cei mici se pot bucura de căsuța cu povești, un spațiu dedicat
exclusiv copiilor și care găzduia pe vremuri stupii de albine.
Vă invităm să savurați preparatele noastre săsești și românești pregătite în
stil gourmet, utilizând produse atent selecționate.
Vă propunem o vizită ghidată la biserica fortificată din sat (1421), o
plimbare pe dealurile ce înconjoară Cincșorul, un traseu ciclist și un seminar
de coacere a pâinii în mod tradițional în cuptorul de pâine pe lemne.
Explorați frumusețea Transilvaniei și descoperiți bogăția culturii și a
tradițiilor săsești! Îmbrățișați acest autentic mod de viață înconjurați de
cultură și natură!

Aux pieds des Carpates, au centre du triangle Sibiu-Brașov-Sighișoara, les
maisons d’hôtes de Cincșor offrent de l’authenticité, de la détente, de la
nature, de la culture et la possibilité d’explorer les zones touristiques
environnantes ainsi que le style de vie local! Situées à seulement 2 km de la
route européenne et donnant vers l’église fortifiée du village, les maisons
d’hôtes vous invitent à la détente mais aussi à l’aventure au parfum
transylvain!
L’ancienne école évangélique (1910) et l’ancien presbytère évangélique (le
XVe siècle) ont été attentivement restaurés et décorés en l’esprit de la
tradition Saxonne. Les éléments décoratifs authentiques, le confort moderne
et le soin du détail créent une ambiance avec de la fonctionnalité, simplicité,
élégance et réduction de l’ornement jusqu’à l’essentiel.
En plus des 9 chambres doubles (à partir de 70 EUR/nuitée/double et 50
EUR/ nuitée/simple), nous vous offrons la possibilité de vous détendre et de
passer du temps dans nos espaces communes tels nos deux bibliothèques,
le salon de l’ancienne salle des professeurs et les généreux espaces verts des
cours des deux bâtiments. Les petits peuvent jouir de la petite maison des
contes et des histoires, un espace dédié exclusivement aux enfants, qui
gardaient les ruches dans le temps.
Vous êtes invités à savourer nos plats Saxons et Roumains préparés en
style gourmet en utilisant des produits attentivement sélectionnés.
Nous vous proposons une visite guidée à l’église fortifiée du village (1421),
une ballade sur les collines entourant Cincșor, un trajet cyclable un séminaire
sur la cuisson traditionnelle du pain dans le four à pain aux feu de bois.
Explorez la beauté de la Transylvanie et découvrez la richesse de la culture
et des traditions Saxonnes! Embrassez ce style de vie authentique, entourés
de culture et de nature!

0040 744 368432 | carmensurdu@yahoo.com | www.pensiuneamosorel.ro

0040 742050585 | crisan@slowtourism.ro | www.slowtourism.ro

PENSIUNEA MOSOREL

ROWMANIA ECOTOURISM CENTRE

AMPLASARE / EMPLACEMENT: Zărnești, județul Brașov

ZONE / RÉGIONS: Delta Dunării

Locul ideal pentru o vacanță liniștită într-o atmosferă confortabilă sau
pentru un program activ într-un peisaj fermecător atât din punct de vedere
natural, cât și cultural. De la balconul pensiunii puteți admira cum răsare
soarele peste Munții Bucegi și cum apune dincolo de Piatra Craiului. Vă puteți
răsfăța cu bucate gustoase gătite cu drag și ingrediente locale chiar de noi.
De la pensiune ajungeți uşor la obiectivele culturale din jur sau vă puteți
bucura de numeroasele trasee de drumeție și de bicicletă din zonă.

Amplasat în inima Deltei Dunării (în satul Crișan), Centrul de Ecoturism
Rowmania promovează turismul lent ca mijloc de a susține dezvoltarea
locală. Excursiile oferite se bazează pe utilizarea canotcii - o barcă de lemn
între lotca tradițională și canoe, ambarcațiunea folosită de campionul olimpic
Ivan Patzaichin. Vă puteți bucura atât de tururi auto-ghidate, asistate de un
audioghid interpretativ și de un mini-ghid, cât și de excursii însoțite de ghizi
locali, ce vă vor dezvălui valorile naturale și culturale ale zonei.
EXEMP
EXEMPLU DE TUR
Tur de 3 zile Crișan - Caraorman: la pagaie pe lacuri și canale. Campare și
birdwatching în Sanctuarul Păsărilor. Vizitarea pădurii de stejar Caraorman;
Tur de 3 zile Crișan - Mila 23: excursii cu canotca, pescaturism (tururi cu
pescari locali), parcurgerea Traseului culinar Mila 23 și delectare cu bucate
tradiționale.

L’endroit idéal pour des vacances tranquilles dans une atmosphère
confortable ou pour un programme actif dans un paysage charmant aussi
bien de point de vue naturel, que de point de vue culturel. Vous pouvez
admirer le lever du soleil sur les Monts Bucegi et le coucher du soleil derrière
les Monts Piatra Craiului depuis le balcon de la pension. Vous pouvez vous
gâter avec des plats délicieux préparés avec amour et ingrédients locaux par
nous-mêmes. Depuis la pension il est facile d’arriver aux objectifs culturels
envi
environnants ou vous pouvez jouir des nombreux trajets de randonnées et de
vélo de la zone.

Situé au cœur du Delta du Danube (dans le village de Crișan), le Centre
d’Ecotourisme Rowmania promeut le tourisme lent comme moyen de
soutenir le développement local.
Les excursions offertes sont basées sur l’utilisation du canotca – un bateau
en bois entre la pirogue traditionnelle et le canoë, bateau utilisé par le
champion olympique Ivan Patzaichin. Vous pouvez profiter de circuits
autoguidés, assistés d’un audio-guide avec interprétation et d’un mini-guide,
mais aussi bien d’excursions accompagnées par des guides locaux, qui vont
vous dévoiler les valeurs naturelles et culturelles de la zone.
EXEMPLE DE CIRCUIT
Ci
Circuit de 3 jours Crișan - Caraorman: aux pagaies sur des lacs et des canaux,
camper et faire du birdwatching dans le Sanctuaire des Oiseaux et visite de la
forêt de chêne Caraorman;
Circuit de 3 jours Crișan - Mila 23: excursions en canotca, pescatourisme
(circuits avec des pécheurs locaux), parcourir le Circuit culinaire Mila 23 et
savourer des plats traditionnels.

CarpathianMan® este un proiect multisport care promovează o serie de
evenimente sportive de anduranță. Competițiile organizate sunt în strânsă
legătură cu natura și includ alergare montană, schi de tură și ciclism montan.
Pe lânga organizarea seriei de evenimente sportive, CarpathianMan® susține
protejarea mediului și conservarea naturii, păstrarea unui stil de viață
tradițional, activități și meșteșuguri aflate în strânsă legătură cu muntele.
Seria din 2017 include trei evenimente:
• Postăvaru Night - competiţie nocturnă de schi de tură și alergare
montană - martie 2017
• Ultra Trail Făgăraș - cursă de alergare în trei etape, pe echipe Septembrie 2017
• Maratonul Piatra Craiului - cel mai cunoscut maraton de alergare din
Carpați - octombrie 2017

CarpathianMan® est un projet multisport roumain qui promeut les sports
d’endurance en plein-air: course à pied, ski de randonnée, VTT, autant de
compétitions qui respectent la nature. Au-delà de l’organisation
d’événements sportifs, CarpathianMan® milite pour la protection de
l’environnement, la préservation des styles de vie, des activités et des métiers
artisanaux étroitement liés à la montagne.
La saison 2017 inclut trois événements :
• Postăvaru Night - une nuit de ski de randonnée et de course à pied en
montagne - Mars 2017
• Ultra Trail Făgăraș - trois étapes de course à pied en montagne par équipe
- Septembre 2017
• Marathon Piatra Craiului - le marathon en montagne le plus connu des
Carpates - Octobre 2017

AER este în parteneriat cu Zenith Maps pentru realizarea colecției de hărți
ecoturistice Discover Eco-Romania pentru promovarea destinațiilor
ecoturistice din România.
Hărțile au fost realizate având în vedere nevoile celor care se bucură de
natură practicând activități cu impact redus, cum ar fi: drumeție, ciclism,
alpinism, călărie, schi de tură etc.
Hărțile sunt realizate la un standard înalt de calitate: sunt rezistente la
precipitații și vânt, traseele sunt înregistrate cu GPS-ul, iar grafica și tiparul
sunt de cea mai bună calitate.

L’AER est partenaire de Zenith Maps pour la réalisation de la collection de
cartes écotouristiques « Découvrez l’Eco-Roumanie » pour la promotion des
destinations écotouristiques de la Roumanie.
Ces cartes tiennent compte des besoins des personnes qui pratiquent des
activités de plein-air avec un faible impact sur l’environnement comme le
cyclisme, la randonnée, l’équitation, le ski de randonnée etc.
Ces cartes ont un haut niveau de qualité: elles sont résistantes à l’eau, les
routes et sentiers touristiques sont enregistrés par GPS, la graphique et
l’impression sont professionnelles.

Există zone spectaculoase din România care merită descoperite!
Vizitându-le, te fac să te simți bine în natură, te introduc în cultura
locului încă 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 ecuația economică prin ecoturism.
Destinația de ecoturism este un concept inovativ de dezvoltare
unitară în zonele unde există arii protejate precum parcuri naționale,
parcuri naturale sau situri Natura 2000. În aceste destinații,
comunitățile locale sunt încurajate să dezvolte afaceri familiale în
turism și să folosească produse locale. Astfel, zona promovează un
brand turistic unitar ce utilizează imaginea naturii și a comunităților
locale într-un mod responsabil. Respectul pentru natură și comunitate
rep
reprezintă o valoare esențială a acestui tip de dezvoltare, ce începe să
fie integrată atât în mediul local de afaceri cât și în administrația
publică.
Statutul de destinație de ecoturism este oferit oficial de către
Autoritatea Naţională pentru Turism în urma unei evaluări conform
unor criterii 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.
Câteva dintre aceste zone iau în prezent măsurile necesare pentru
a fi recunoscute ca destinații de ecoturism de către ANT.

Il existe des zones spectaculaires en Roumanie qui méritent être
découvertes! Quand on les visite on découvre qu’on est bien dans la
nature, on rentre dans la culture du coin qui est encore pleine de vitalité,
ces endroits ont des services et des produits locaux de bonne qualité …
qui vont transformer vos vacances en un petit « investissement » dans
une économie locale qui commence à fonctionner tout en intégrant la
conservation de la nature et la culture locale dans l’équation
l
économique par le biais de l’écotourisme.
La destination d’écotourisme est un concept novateur de
développement unitaire dans les zones où il existe des aires protégées
tels des parcs naturels ou des sites Natura 2000. Dans ces
destinations, les communautés locales sont encouragées à
développer des affaires de famille dans le tourisme et d’utiliser des
produits locaux. Ainsi, la zone promeut un brand touristique unitaire qui
utilise l’image de la nature et des communautés locales de manière
responsable. Le respect envers la nature et la communauté représente
une valeur essentielle de ce type de développement, qui commence à
être intégré aussi dans l’environnement d’affaires local que dans
l’administration publique.
Le statut de destination d’écotourisme est officiellement offert par
l’Autorité Nationale pour le Tourisme suite à une évaluation sur des
critères développés à la base de l’expérience internationale dans le
domaine de l’écotourisme. Depuis 10 ans, l’Association d’Ecotourisme
de la Roumanie soutient le développement et promeut diverses
microrégions de la Roumanie en utilisant le modèle de destination
d’écotourisme.
Quelques-unes de ces destinations prennent aujourd’hui les
mesures nécessaires pour être reconnues comme destinations
d’écotourisme par l’ANT.
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Asociaţia de Ecoturism din România (AER) reunește într-o manieră
inovatoare sectorul public și cel privat într-un parteneriat pentru
conservarea naturii și dezvoltarea turismului durabil. AER contribuie
la îmbunătăţirea calităţii serviciilor legate de ecoturism și promovează
natura ca element esenţial al imaginii României ca dessnaţie turisscă.
AER își propune să îmbunătăţească calitatea serviciilor în ecoturism și
să dezvolte infrastructura din dessnaţiile de ecoturism, să contribuie
la conservarea naturii și la dezvoltarea durabilă în România.
Ce face AER?
AER are ca scop dezvoltarea și promovarea ecoturismului ADEVĂRAT
în România. Membrii AER parrcipă la târgurile de turism
internaţionale din Europa, promovează accvităţile ecoturissce și
România ca o dessnaţie de ecoturism. În prezent, AER este în plin
proces de deﬁnire a unei serii de dessnaţii de ecoturism la nivelul
României, sprijină dezvoltarea serviciilor și a produselor locale,
contribuie la menţinerea unor standarde de calitate superioară în
turism și susţine
su
eforturile locale și naţionale de conservare a naturii.
Cerrﬁcarea în ecoturism: „CERTIFICAT ECO-ROMÂNIA”
Sistemul de cerrﬁcare în ecoturism dezvoltat de AER ajută furnizorii
de servicii turissce interesaţi sa obţină o acreditare în ecoturism.
Parrciparea este voluntară, dar numai organizaţiile cu produse
eco-cerrﬁcate vor avea dreptul să folosească logo-ul „CERTIFICAT
ECO-ROMÂNIA” și să primească sprijinul AER în promovarea
produselor lor.
Caută logo-ul „CERTIFICAT ECO-ROMÂNIA”!
Consul
Consultă colecţia de hărţi Discover Eco-Romania pentru a aﬂa mai
multe detalii despre dessnaţiile de ecoturism și produsele
eco-cerrﬁcate recomandate de AER!

L’Associaaon de l’Écotourisme en Roumanie (AER) réunit de manière
innovante les secteurs public et privé dans un partenariat pour la
préservaaon de la nature et le développement du tourisme durable.
L’AER contribue à l’amélioraaon de la qualité des services liés à
l’écotourisme et promeut la nature comme élément essennel de
l’image de dessnaaon tourissque de la Roumanie. L’associaaon vise à
améliorer la qualité des services et de l’infrastructure dans les
de
dessnaaons écotourissques, à contribuer à la préservaaon de la
nature et au développement durable en Roumanie.
Que fait l’AER ?
L’AER s’engage à développer et à promouvoir un VRAI écotourisme en
Roumanie. Ses membres parrcipent aux foires internaaonales de
tourisme en Europe, en promouvant l’écotourisme comme accvité et
la Roumanie comme dessnaaon d’écotourisme. L’AER est en train de
déﬁnir actuellement une série de dessnaaons écotourissques en
Roumanie, elle souuent les services et les produits locaux à peete
échelle, mainnent les normes de tourisme au plus haut niveau et
appuie les eﬀorts locaux et naaonaux pour la préservaaon de la
nature.
Cerrﬁcaaon en écotourisme : «Cerrﬁé ECO-ROUMANIE»
Le système de cerrﬁcaaon en écotourisme mis en place par l’AER aide
les prestataires de services tourissques intéressés à obtenir le label
écotourisme. La parrcipaaon à ce programme est volontaire, mais
seules les organisaaons ayant des produits éco-cerrﬁés seront
autorisées à aﬃcher le logo «CERTIFIÉ ECO-ROUMANIE» et à recevoir
le souuen de l’AER pour la promooon de leurs produits.
Vériﬁez la présence du logo «Cerrﬁé ECO-ROUMANIE»!
Consul
Consultez la colleccon de cartes «Discover Eco-Romania» pour
apprendre davantage sur les dessnaaons écotourissques avec des
produits éco-cerrﬁés recommandées par l’AER!
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