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10 DESTINAȚII PENTRU ECOTURISM

Există zone spectaculoase din România care merită descoperite! Vizitându-le, te fac să te simți bine în natură, 
te introduc în cultura locului, 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.

Asociația de Ecoturism din România și partenerii săi te invită să descoperi 10 destinații unde ecoturismul 
devine motorul dezvoltării locale. Aceste destinații utilizează conceptul inovativ de dezvoltare al ecoturismului 
combinând atractivitatea ariilor protejate (ex. parcuri naționale, parcuri naturale sau situri Natura 2000), cu 
plăcuta descoperire a  vieții reale a comunităților tradiționale locale. Acestea sunt încurajate să dezvolte 
afaceri familiale în turism (ex. cazare, ghidărie) și să folosească produsele zonei. Astfel, destinațiile încep să-și 
creeze o identitate turistică unitară ce utilizează imaginea naturii și a comunităților locale. În acest mod, 
respectul pentru natură și oamenii locului devine valoarea esențială a acestui tip de dezvoltare și devine parte 
din mediul local de afaceri cât și în administrația publică. 

Statutul de destinație de ecoturism este oferit oficial de către Ministerul Turismului în urma unei evaluări 
conform criteriilor 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. Cinci destinații sunt deja recunoscute oficial de către 
Ministerul Turismului, iar celelalte iau în prezent măsurile necesare pentru a fi recunoscute și ele ca 
destinații de ecoturism.
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Munții Pădurea Craiului sunt un tărâm al peşterilor, 
al cheilor spectaculoase şi al cascadelor. 

Păduri întinse, pajiști pline de flori, văi înguste și 
abrupte, toate îți arată calea spre incredibile lumi 
subterane.  Peșterile Pădurii Craiului ascund urme 
de viață umană ce datează din cele mai vechi timpuri. 

Vechi biserici de lemn, mori de apă și gospodării 
tradiționale completează peisajul idilic. Pălinca, 
plăcintele cu brânză, smântână, usturoi sau mărar, 
coapte după rețete locale, plus excepționala dulceață 
de ardei iuți întregesc oferta de nerefuzat 
a acestor locuri.

Munții Pădurea Craiului ocupă 
partea de nord-vest a Munților 
Apuseni, în apropiere de Oradea.

LOCALIZARE

CONTACT

PĂDUREA CRAIULUI 
Vizitează singura peșteră turistică cu 
cristale din țară.
Admiră ceramica albă de Vadu Crișului.
Străbate peisajele sculptate în calcar.

DOAR AICI

ACTIVITĂȚI
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Pământ mereu tânăr, în schimbare, Delta este un loc 
magic, unic în Europa, îți arată tabloul coloniilor în 
perioada de migraţie, iar între dunele şi apele întinse 
ascunde păduri rare de stejar, frasin și arin. 

Plutind printre canale, pescuind, într-o canotcă, vei 
întâlni cele mai spectaculoase păsări (peste 300 de 
specii): pelican comun, codalb, gâsca cu gât roșu. 

De aici au pornit să ne ducă faima în lume, generații 
întregi de campioni olimpici și mondiali. Ospitalitatea 
și stăruința localnicilor, un mozaic de etnii, de a păstra 
tradițiile, fac Delta Dunării o destinație de neuitat. 

Situată la vărsarea Dunării în 
Marea Neagră, are ca principală 
poartă de intrare, orașul Tulcea.

LOCALIZARE

CONTACT

DELTA DUNĂRIIObservă spectacolul păsărilor, în 
patru anotimpuri.
Gustă borșul de pește preparat 
chiar de pescari pe baltă.
Află povestea a zeci de campioni 
olimpici și mondiali din inima 
Deltei, la Mila 23.

DOAR AICI

ACTIVITĂȚI



+40 745 332 022
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Între văile râurilor Mara și Cosău, mărginită la sud de 
munți vulcanici, se află o „insulă” de viață tradițională 
autentică, parte a Maramureșului istoric, ce uimește 
încă etnografi și filologi. 

Peisajele-mozaic cu pășuni alpine, fânețe, pâraie, livezi 
și păduri seculare se aliniază armonios pe lângă 
zonele sălbatice, adăpost pentru ursul brun și râs, 
porci mistreți sau lupi. 

Oamenii știu să fie gazde fără cusur. Satul Breb este 
un astfel de exemplu de „casă” departe de casă,  locul 
unde te întorci întotdeauna, la fețe senine și calde și la 
inteligența tăcută și echilibrul moroșenilor. Aici lemnul 
prinde viață în mâinile meșterilor locali, iar sunetul lui 
magic vrăjește sufletul. 

Din 2014, Eco Maramureș a obținut statutul de 
destinație ecoturistică.

Parte a Maramureșului istoric, zona 
se află la poalele Munților Gutâi.

LOCALIZARE

CONTACT

ECO MARAMUREȘ

Pornește într-o aventură pe 
Creasta Cocoșului.
Plimbă-te la pas sau cu bicicleta 
prin satele și pajiștile din inima 
Maramureșului. 
Descoperă civilizația lemnului din 
Maramureș.

DOAR AICI

ACTIVITĂȚI



+40 741 195 664
tinutulzimbrului.ro
asociatiatinutulzimbrului@yahoo.ro
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Zona se află în inima Moldovei, în 
estul Carpaților Orientali, în apro-
piere de Piatra Neamț.

LOCALIZARE

CONTACT

Aflat parcă la graniţa dintre realitate şi basm, ținutul 
adăpostește o moştenire spirituală şi naturală fără 
preţ. Reapariția zimbrului în libertate, după ani de 
eforturi, este chiar ca o poveste întrupată. 

Comunitatea monahală de aici este a doua ca mărime 
din Europa (după cea de la Muntele Athos), satele 
monastice sunt un unicat european, iar Cetatea 
Neamțului este cu adevărat unul din simbolurile 
noastre naționale. 

Valenţele culturale ale zonei sunt date de existenţa 
locurilor şi mărturiilor ce atestă şederea sau trecerea 
lui Creangă, Eminescu, Sadoveanu, Grigorescu, ș.a. pe 
aceste meleaguri. Pădurile seculare, pajiștile smălțuite 
cu flori, bucatele tradiționale, toate acestea vin să 
completeze o destinație de excepție.

Zona este recunoscută oficial ca destinație de 
ecoturism din 2016, iar din 2017 este inclusă în Top 
100 destinații sustenabile la nivel mondial.

ȚINUTUL ZIMBRULUI

Simte emoția locului privind Pădurea 
de Argint și Codrii de Aramă.
Vizitează pios satele monastice, 
Agapia și Văratec, unice în Europa.
Întâlnește zimbrii în libertate.

DOAR AICI

ACTIVITĂȚI



+40 721 656 416
colineletransilvaniei.ro
colineletransilvaniei@gmail.com
     @colineletransilvaniei
     @colineletransilvaniei
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Dealuri verzi, cu mozaicuri de culturi agricole, pajişti 
şi păduri, sate săsești și biserici fortificate, toate fiind 
parte din decorul unei veritabile cărți de povești. Ia 
aminte, la pas lejer, să simţi sufletul locului şi să inspiri 
parfumurile naturii: ești înconjurat de minuni. 

Unele dintre clădirile vechi, încărcate de istorie, sunt 
parte a Patrimoniului Mondial UNESCO (bisericile din 
Viscri, Saschiz, Biertan), alcătuind ultimul peisaj cu 
adevărat medieval din Europa.

Biodiversitatea şi stilul de viață tradițional sunt 
rezultatul a secole de dezvoltare în deplină armonie 
cu natura, creând un sentiment unic al acestui loc, de 
echilibru și liniște. 

Bucură-te de armonie, în spiritul domol al Transilvaniei.

Aflată în centrul țării, zona este 
mărginită de trei repere celebre: 
Brașov, Sighișoara, Sibiu.

LOCALIZARE

CONTACT

COLINELE TRANSILVANIEI

Intră pe porțile bisericilor fortificate 
spre tainele istoriei Transilvaniei.
Savurează bucate alese și cultură 
locală la vestitele Transilvania Brunch.
Descoperă, la pas sau pe bicicletă, 
ultimul peisaj  medieval autentic al
Europei.

DOAR AICI

ACTIVITĂȚI



+40 269 218 121
sibiu-turism.ro
office@sibiu-turism.ro
     @SibiuTourism
     @SibiuTourism
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Pe drumurile transhumanței, la pas cu ciobanii și 
turmele lor, te cufunzi natural în această lume 
pasto-rală unde cărările te poartă din vatra satului 
până la stânele din munţii Cindrel şi Lotrului. 

Mărginenii s-au bazat pe munţii şi apele lor și au 
reușit să lucreze cu natura, pentru prosperitate. 
Tradiția păstoritului a modelat specificul 
meşteşugurilor și aici vei găsi cei mai pricepuţi meșteri 
în producerea brânzeturilor. Sigur vei pleca încărcat 
cu merinde spre casă. 

Astfel, la pas sau pe două roți, poți descoperi un ţinut 
distins cu titlul de „Destinaţie europeană de 
excelenţă”, în 2015.

Cele 18 localități din regiune, se 
află la poalele munților Cindrel și 
Lotru, în vecinătatea orașului Sibiu.

LOCALIZARE

CONTACT

MĂRGINIMEA SIBIULUI
Degustă faimoasele brânzeturi 
autentice de Sibiu.
Admiră icoanele pe sticlă din muze- 
ul din Sibiel.
Parcurge Drumul regelui, cel mai 
pitoresc din Carpaţii României.

DOAR AICI

ACTIVITĂȚI



+40 747 779 769
turismretezat.ro
info@turismretezat.ro
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Un adevărat amfiteatru înconjurat de munți, Ţara 
Haţegului este ca o poveste care te surprinde mereu: 
fâneţe şi pajişti ce îţi bucură privirea, puzderie de flori 
şi fluturi, iar în depărtare, spre miazăzi, Retezatul, 
marele uriaș ce se ridică semeţ şi înzăpezit. 

Tot locul poartă mărturiile unui trecut istoric bogat: din 
Paleolitic, din perioada daco-romană (Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa), cetăţi şi turnuri medievale (Cetatea 
Colț) și biserici vechi de când lumea (Biserica din 
Densuș).

În plus, Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegu-
lui te invită să faci o călătorie în istoria Pământului, 
într-o lume dispărută, cu dinozauri pitici și reptile 
zburătoare gigantice.

Zona este recunoscută oficial ca destinație de 
ecoturism din 2016. 

În Carpații Meridionali, zona este la 
intersecția celor trei regiuni istorice: 
Transilvania, Oltenia și Banat.

LOCALIZARE

CONTACT

ȚARA HAȚEGULUI - RETEZAT
Găsește urmele singurilor dinoza-
uri pitici din lume.
Pătrunde tainele sculptate ale 
vestigiilor antice și medievale de la 
Sarmizegetusa.
Surprinde frumusețea Retezatului, 
muntele fermecat, cu ochi albaștri.

DOAR AICI

ACTIVITĂȚI



+40 728 974 801
eco-romania.ro
info@eco-romania.ro
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Castel de calcar și pădure, masivul spectaculos al 
Pietrei Craiului poftește iubitorii de munte pe cărări cu 
lanțuri, pe lângă avene, prin peșteri și pe grohotișuri 
amăgitoare. 

Pe drum le apar în cale capra neagră, garofița Pietrei 
Craiului, floarea de colț, iar răsplata minunată de pe 
creastă îi lasă mereu fără răsuflare. Jnepenii și brazii 
coboară apoi cu ei, pe văile abrupte, până la satele 
risipite de munteni, care sunt mereu bucuroși de 
oaspeți. 

Măgura, Peștera și Zărnești sunt cele mai importante 
locuri de popas și găzduire, unde mesele cu produse 
proaspete, din zonă, sunt un deliciu obișnuit. 

Aici găsești trasee de biciclete, de drumeție, locuri 
perfecte pentru ședințe foto, pentru o pauză de 
admirație și minunare.

Zona este oficial destinație ecoturistică a României din 
2014.

În partea de est a Carpațiilor 
Meridionali, zona se află în ime-
diata vecinătate a orașului Brașov.

LOCALIZARE

CONTACT

ZĂRNEȘTI - PIATRA CRAIULUI

Descoperă urmele de lup, râs și urs, 
împreună cu cei mai buni ghizi.
Observă prietenoasele capre negre 
de pe creasta Pietrei Craiului.
Participă la cel mai vechi concurs 
de alergare montană din țară, 
Maratonul Pietrei Craiului.

DOAR AICI

ACTIVITĂȚI



+40 744 571 889
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Ținutul mirific înconjurat de munţi, aflat la granița a 
vechi imperii, are o carte de vizită impresionantă: o 
natură și un mod de viață tradițional care și-au păstrat 
puritatea și farmecul original. 

Munții au poveşti vechi de milioane de ani, scrise pe 
formațiuni de lavă, cu peisaje montane rar întâlnite în 
ţara noastră:12 Apostoli sau Pietrele Roșii.  

Mereu cu o vorbă bună, gazdele îţi vor pune pe masă 
mâncăruri delicioase: păstrăv afumat la cobză, 
tochitură bucovineană, sărmăluțe cu urdă sau tocinei 
cu smântână, renumita afinată şi zmeurată.

În Nordul Moldovei, zona se află la 
confluența râurilor Dorna și Bistrița,
în inima Carpațiilor Orientali.

LOCALIZARE

CONTACT

ȚARA DORNELOR
Răcorește-te cu cele mai faimoase 
ape minerale din România.
Desfată-te cu peisajul Carpaților 
Orientali din nordul României de pe 
cal, pe schiuri sau cu barca.
Încumetă-te la o drumeție în jurul 
celei mai mari căldări vulcanice din 
România.

DOAR AICI

ACTIVITĂȚI



+40 723 357 650
bailetusnad.eco
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Destinația ideală pentru întinerirea trupului și sufle-
tului este ”scăldată” de ape minerale cu puteri 
tămăduitoare. 

Completate de mofete, aer bogat ionizat și climat 
sub-aplin, te vor transforma în voinicul din poveste, ce 
își reface forțele și vitalitatea, peste noapte. 

Poți colinda, la pas sau pe bicicletă, pe sub brazi 
răcoroși până la singurul lac vulcanic din ţară (Sfânta 
Ana) sau prin mici cetăţi ţărăneşti fortificate, conace şi 
case nobiliare medievale, bucură-ți simțurile cu 
deliciile culinare cu iz secuiesc.

Munţii dimprejur garantează privelişti aparte: Harghita 
– munte vulcanic cu străfunduri înfierbântate de 
magmă şi munţii Bodoc – domoli, împodobiţi de fagi.

Alege un suvenir aparte: alege ceramica de Corund, 
eleganță în verde şi albastru.

Zona, parte din Ținutul Secuiesc, 
în județele Harghita și Covasna, 
este traversată de râul Olt.

LOCALIZARE

CONTACT

BĂILE TUȘNAD 
ȘI ÎMPREJURIMILE 

Relaxează-te pe malul singurului lac 
vulcanic din România.
Încarcă-te cu sănătate din izvoarele 
minerale tămăduitoare.
Înțelege cultura locală, prin mește-
șugurile tradiționale.

DOAR AICI

ACTIVITĂȚI
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