VeloDorna
trasee de bicicletă prin Ţara Dornelor

Descoperă Ţara Dornelor:
o natură şi un mod de viaţă tradiţional care şi-au păstrat
puritatea şi farmecul original!
Mersul pe bicicletă devine din ce în ce mai popular în România, fie ca o
modalitate de destindere şi relaxare, fie ca un mod de a călători pe trasee
lungi, în explorarea unor noi locuri. În acest secol al vitezei, deplasarea pe
bicicletă vă dă răgazul să gustaţi în tihnă din frumuseţea locurilor pe care
le străbateţi, astfel încât farmecul lor să vă rămână în suflet mult timp sau
poate chiar pentru totdeanuna.

Material realizat în cadrul proiectului “Cu bicicleta în Ţara Dornelor”, finanţat
de Fundaţia pentru Parteneriat şi Apemin Tuşnad şi implementat de Asociaţia
de Ecoturism din România (AER) în parteneriat cu Asociaţia de Ecoturism Ţara
Dornelor (AETD).
Data publicării: octombrie 2011
Fotografii: Andrei Blumer, Bogdan Papuc, Victor Muşat.
Conţinut, concept grafic şi design: c AER, 2011

Cicloturismul este o modalitate inedită de a descoperi o zonă, iar Ţara
Dornelor reprezintă locul ideal unde puteţi combina mişcarea în aer liber
cu plăcerea de a fi în natură şi a observa un mod de viaţă tradiţionl şi
autentic.
Destinaţia ecoturistică Ţara Dornelor cuprinde Depresiunea Dornelor
şi masivele montane învecinate: Suhard, Giumalău, Pietrosul Bistriţei şi
Călimani. Aici există o largă varietate de trasee, de la cele uşoare, care
şerpuiesc prin satele pitoreşti din Depresiunea Dornelor, până la cele mai
solicitante, care urca până pe culmile golaşe.
Vă învităm să descoperiţi Ţara Dornelor în orice anotimp, alegând una
dintre dintre diversele activităţi ce pot fi practicate aici: cicloturism,
drumeţie, călărie, rafting pe râul Bistriţa, schi alpin şi de tură, excursii cu
sania trasă de cai, escaladă sau observarea florei şi faunei sălbatice şi, nu
în ultimul rând, plăcerea de a redescoperi un autentic sat de munte.
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Oamenii locului, blajini şi ospitalieri, te vor întâmpina cu zâmbetul pe faţă,
cu o masă încărcată de bucate alese, cu o sumedenie de poveşti de demult
despre legenda celor 12 Apostoli sau cea a Dorinei, despre pietrele
megalitice de la Gura Haitii sau străvechile nedei de pe Vârful Lucaciu.

Ţara Dornelor oferă o mare varietate de trasee pe
bicicletă. In această broşură v-am prezentat doar 5,
însă ele sunt mult mai multe. Vă invităm să descoperiţi
toate cele 11 trasee pe care vi le propunem.
Accesaţi site-ul www.eco-romania.ro sau
www.taradornelor.ro pentru a descărca fişa fiecărui
traseu şi track-ul GPS al acestuia.

Pentru o mai uşoară orientare în teren vă
recomandăm să folosiţi harta “Ţara Dornelor”,
disponibilă în numeroase locaţii din destinaţie şi pe
site-ul www.eco-romania.ro

descoperind plaiurile dornene cu bicicleta

Căi de acces
Spre Borşa 52 km

Oraşul Vatra Dornei reprezintă principalul centru de servicii şi de
legătură în zonă.

Spre Câmpulung Moldovenesc 14 km
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:: Drumul E576 Suceava - Vatra Dornei - Bistriţa-Năsăud;
:: DN17B dinspre Piatra Neamţ sau DN18 dinspre Maramureş;
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Acces cu trenul
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:: Pe ruta Bistriţa - Suceava, gara Vatra Dornei Băi;
:: Dinspre Bucureşti se poate călători până la Vatra Dornei,
cu vagonul de noapte;

G

iumalău

M-

r

ţii

:: Primaria municipiului Vatra Dornei:
Serviciul de promovare şi dezvoltare a turismului şi salvamont:
Str. Garii nr. 2
tel: 0230 - 372.767 I 0230 - 375.229
mob: 0744 - 33.23.78 I 0726.686.687
e-mail: dorna@rdslink.ro
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:: Sediul Parcului Naţional Călimani:
Str.22 Decembrie, nr.5, Vatra Dornei, jud. Suceava, 725700
www.calimani.ro
e-mail: office@calimani.ro
tel./fax: 0230/371104 I 023037197

ŢARA DORNELOR
E 576
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M Puncte de Informare

DN17B

Spre Bistriţa 50 km

:: Bucureşti – Vatra Dornei 421 km (aeroport);
:: Cluj - Vatra Dornei 201 km (aeroport);
:: Suceava – Vatra Dornei 120 km (aeroport);
:: Târgu Mureş – Vatra Dornei 171 km (aeroport)
Cel mai apropiat aeroport este cel de la Salcea (Suceava),
aflat la o distanţă de 120 km.

DESCOPERĂ

ECO-ROMÂNIA

Harta turistică

Spre Poiana Largului 30 km

! Distanţa de la aeroport

Şaru Dornei - Panaci - Coverca - Pârâul Buciniş
Inedit:
• Traseu lejer, perfect pentru o după-masă relaxantă;
• Peisaj cultural tradiţional deosebit;
• Gospodării vechi.

Timp aproximativ de parcurgere: 2 ore
Distanţă parcursă: 22,5 km
Diferenţă de altitudine: ca. 210 m
Suprafaţă: drum betonat, drum forestier (pietruit)
Grad de dificultate: uşor

*

Pârâul Buciniş
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În Şarul Dornei, de la intersecţia drumurilor spre Gura Haitii şi
Panaci, urmaţi direcţia Panaci până în satul Coverca, unde veţi
întâlni pe dreapta un alt drum betonat, semnalizat printr-un
indicator pe care scrie „Drum forestier Buciniş”.
Urmaţi acest drum şi bucuraţi-vă de peisajul splendid care
vă va încânta privirile după fiecare curbă. Drumul betonat
continuă pentru încă 2-3 kilometri, după care devine drum
pietruit.
Puteţi să urmaţi acest drum cât vă ţin picioarele, după care să
vă întoarceţi pe acelaşi traseu la punctul de plecare.
Veţi parcurge un traseu lejer prin satele dornene, cu gospodării
tradiţionale presărate ici şi colo, iar în depărtare veţi zări
culmile maiestoase ale Pietrosului Bistriţei şi Călimanilor.
Oamenii locului încă mai duc, în bună parte, un trai ca în urmă
cu sute de ani. Viaţa lor se împarte între văcării (un fel de
stâne pentru vaci situate pe pajiştile abrupte ale munţilor) şi
gospodăria din sat. Cea mai mare parte a peisajului de pe
traseu, reprezentativ pentru toată zona, se datorează acestui
stil de viaţă specific numai în această zonă.
Acest traseu este ideal pentru o plimbare de după-masă şi
poate fi considerat ca o încălzire pentru zilele ce vor veni.
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Piatra Tăieturii

Timp aproximativ de parcurgere: 3-4 ore

Panaci – Schitul Piatra Tăieturii – Cozăneşti

Diferenţă de altitudine: ca. 520 m

Distanţă parcursă: 24,2 km
Suprafaţa: drum betonat, drum forestier (pietruit)
Grad de dificultate: mediu
Probleme deosebite:
• O porţiune de push-bike în prima parte a traseului;
• La coborâre vă puteţi întâlni cu câinii de la stâni, care
pot fi agresivi, nefiind obişnuiţi cu turiştii.

*

Inedit:
• Traseul ajunge la altitudini ridicate;
• Belvederi deosebite asupra Depresiunii Dornelor, Munţilor Călimani şi a
Masivului Giumalău;
• Coborâre lungă şi deosebit de spectaculoasă.
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Punctul de intrare în traseu îl reprezintă centrul comunei Panaci
- intersecţia spre stânga din faţa Primăriei, către Mănăstirea
Piatra Tăieturii. Intersecţia este semnalizată cu indicatoare. Prima
parte a drumului (circa 2 km), care urmează Valea Chirileni, este
betonată şi urcă lin printre gospodării. La sfârşitul acestei porţiuni
drumul mai continuă să urce pentru câteva sute de metri pe firul
văii, după care urcă abrupt pe versantul din dreapta al sensului
de urcare, şi presupune un urcuş susţinut pentru mai bine de un
kilometru. Dacă nu aveţi o formă fizică excelentă, este posibil
să fiţi nevoiţi să parcurgeţi această porţiune pe lângă bicicletă,
însă efortul vă va fi răsplătit pe deplin cu o panoramă excelentă
asupra comunelor Panaci, Şaru Dornei şi a Munţilor Călimani.
Restul traseului urmează în mare parte curba de nivel până sub
mănăstire, ultima parte fiind puţin mai solicitantă. Odată ajunşi
în dreptul mănăstirii, pe partea dreaptă veţi întâlni o troiţă
mare, iar la o sută de metri de aceasta, o intersecţie. Pentru a
urma traseul spre Cozăneşti trebuie să faceţi stânga, iar pentru
o scurtă vizită la mănăstire urmaţi drumul din dreapta pentru
încă o sută de metri. Traseul spre Cozăneşti urmează în prima
porţiune traseul turistic (marcaj bandă roşie) pe care l-am întâlnit
în intersecţie. Urmaţi drumul cu acest marcaj până la următoarea
bifurcaţie, în care drumul principal deviază către dreapta,
în timp ce marcajul turistic urcă abrupt tot înainte. Pentru cei
temerari, puteţi urma şi marcajul bandă roşie, însă acest traseu
este afectat de expoatările forestiere din zonă. De aici drumul
urcă uşor pentru câteva sute de metri, după care coboară până
la o nouă intersecţie cu traseul marcat cu bandă roşie, ce vine din
stânga. Puţin mai la vale veţi întâlni o nouă intersecţie cu patru
direcţii. Urmaţi drumul din stânga care vă va conduce spre satul
Cozăneşti (comuna Dorna Arini), după o coborâre lungă dar
deosebit de frumoasă.
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Sărişor
Şaru Dornei - Sărişor - Neagra Şarului - Şeştina Panaci - Şaru Dornei

Timp aproximativ de parcurgere: 2 ore
Distanţă parcursă: 19 km
Diferenţă de altitudine: ca. 303 m
Suprafaţă: drum asfaltat/ betonat, drum pietruit
Grad de dificultate: uşor

*

Inedit:
• Peisaj rural tradiţional, de un pitoresc deosebit;
• Drumuri puţin circulate de autovehicule;
• Pante lungi şi domoale urmate de coborâri mai scurte şi abrupte.
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Traseul începe de la intersecţia şoselei spre Şaru Dornei şi
Panaci. După traversarea podului peste pârâul Neagra, faceţi
uşor dreapta pe un alt drum asfaltat ce ne va purta printre
casele tradiţionale răsfirate pe plaiurile domoale ale satelor
Sărişor şi Sărişorul Mare (comuna Neagra Şarului).
Câteva urcuşuri pot pune mici probleme celor mai puţin
antrenaţi, însă nu e cazul să vă daţi jos din şa. Chiar dacă
înaintaţi mai încet, asta vă va permite să savuraţi priveliştea
cu adevărat deosebită. Din Sărişor spre Neagra Şarului sunt
două coborâri mai abrupte pe care trebuie să le abordaţi cu
atenţie; este posibil să întâlniţi maşini sau căruţe care vin din
sens opus, iar îngustimea drumului reclamă prudenţă.
Odată ajunşi în centrul satului Neagra Şarului, cotiţi către
stânga, pe drumul principal, iar mai apoi prima la dreapta pe
un alt drum asfaltat. Mergeţi înainte până la prima intersecţie
a trei drumuri asfaltate, unde alegeţi varianta care urcă de-a
coasta un deal. Dacă preferaţi o variantă puţin mai uşoară,
din această intersecţia alegeţi drumul spre stânga. Dacă aţi
ales prima variantă, după urcare urmează o coborâre abruptă
într-o vale nu prea adâncă, urmată de un urcuş scurt însă la
fel de abrupt. Odată ajunşi sus, faceţi stânga pe primul drum
pietruit care vă va conduce, cu mici suişuri şi coborâşuri, până
în Panaci. La intersecţia cu drumul betonat faceţi stânga spre
Plaiul Şarului, lăsând centrul satului Panaci în cealaltă direcţie.
De aici nu faceţi mai mult de 15 minute până la intersecţia de
unde aţi plecat. Recomandăm atenţie la maşinile care trec în
viteză pe recent modernizatul drum judeţean.
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Vatra Dornei - Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului
- Rusca - Pârâul Rusca - Cabana Giumalău - Cabana Gigi
Ursu (bandă galbenă - bandă roşie - bandă albastră) Poiana Obcinii - Pârâul Chilia - Vatra Dornei
Inedit:
• Traseul ajunge la altitudini ridicate;
• Belvedere deosebită asupra Văii Bistriţei şi a Pietrosului Bistriţei;
• Coborâre foarte lungă;
• Locuri de adăpost şi realimentare: Cabana Giumalău şi Cabana Gigi Ursu.

Timp aproximativ de parcurgere: 6 ore
Distanţă parcursă: 36,8 km
Diferenţă de altitudine: ca. 1090 m
Suprafaţa: drum pietruit, drum de pământ, asfalt
Categorie: greu
Probleme deosebite:
• O porţiune scurtă de push-bike înainte de a ieşi în
golul montan;
• Câini ciobăneşti;
• Exploatări forestiere ce pot afecta calitatea drumului;
• O porţiune defrişată scurtă cu gropi noroioase şi
şanţuri noroioase (care pot fi ocolite).

*

Giumalău
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De pe varianta docolitoare a oraşului dinspre Suceava spre
Piatra Neamţ se intră pe drumul pietruit ce duce la Mănăstirea
Acoperământul Maicii Domnului, situată pe malul stâng al
Bistriţei. După mănăstire drumul continuă lin spre satul Rusca.
Odată ajunşi în Rusca, faceţi stânga în dreptul podului betonat
care traversează Bistriţa spre şoseaua naţională. Practic, intraţi
pe un drum în urcare care însoţeşte Pârâul Rusca. De aici nu
trebuie decât să urmaţi marcajul turistic triunghi roşu, care
vă va scoate, după o urcare susţinută, la Cabana Giumalău.
Atenţie, pe ultima porţiune de aproximativ 500 de metri va
trebui să împingeţi bicicleta (segment de push bike).
De la cabană veţi urma drumul de pământ care traversează
golul montan. Drumul se suprapune peste marcajul turistic
bandă galbenă, până în Poiana Ciungilor unde se întâlneşte
cu traseul marcat cu bandă roşie. Urmaţi acest traseu, apoi,
după un parcurs lung prin pădure, marcajul bandă albastră
(intersecţie la stânga), care se suprapune parţial şi peste cruce
roşie, până la Cabana Gigi Ursu. De la intrarea în pădure, din
cauza lucrărilor de exploatare forestieră, drumul este avariat
pe mai multe porţiuni, în unele cazuri fiind nevoie să vă daţi jos
de pe bicicletă.
De la Cabana Gigi Ursu, drumul este în mare parte în
coborâre iar starea suprafeţei drumului este bună. La prima
intersecţie aveţi două opţiuni: fie ţineţi marcajul cruce roşie,
care coboară mai abrupt printre păşuni şi fâneţe, fie urmaţi
drumul din stânga, care coboară mai lin spre Vatra Dornei, pe
valea pârâului Chilia, până în oraş.
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Timp aproximativ de parcurgere: 5 ore
Distanţă parcursă: 59,1 km

Dorna Candrenilor - Coşna - Româneşti - Tătaru - Teşna
- Poiana Stampei - tinov - pârâul Roşia - Pârâul Muncelu
Mic - Pârâul Pietros - Poiana Negri - Dorna Candrenilor

Diferenţă de altitudine: ca. 550 m

Inedit:
• Varietate mare de peisaje;
• Multiple perspective asupra bazinului depresionar al Ţării Dornelor;
• Tinovul Poiana Stampei, vizitabil;
• Tinovul de la Româneşti;
• Peisaj rural deosebit.

Probleme deosebite:
• În funcţie de condiţiile meteo, s-ar putea să întâlniţi
câteva zone noroioase;
• O scurtă porţiune pe DN 17, foarte circulată (~4km).

Suprafaţa: drum asfaltat, drum pietruit, drum de pământ
Categorie: mediu

*

Tătaru - Bâtca Roşie
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Traseul începe la Primăria Dorna Candrenilor. De aici
parcurgeţi circa 5 km pe drumul european până la ieşirea din
comuna Dorna Candrenilor, urmând indicatoarele spre comuna
Coşna. După ce trecem de centrul comunei Coşna, drumul
asfaltat se transformă în drum pietruit şi, nu după mult timp,
trece pe sub un pasaj de cale ferată, de aici încolo având-o tot
timpul în dreapta voastră.
După satul Teşna drumul intră pentru câţiva kilometri în pădure,
continuând astfel până în Poiana Tătarului. Aici, cu aproximativ
100 de metri înainte de primele construcţii pe care le veţi
întâlni, traseul face stânga pe un drum de pamânt mai slab
vizibil. Urmează o urcare abruptă până în Dealul Tătarului
unde vă veţi bucura de o privelişte superbă. În vârf veţi întâlni
un drum pietruit în stare foarte bună ce vă va conduce înapoi
în drumul european. La intersecţia cu şoseaua principală faceţi
dreapta, spre Poiana Stampei, iar după caţiva kilometri
veţi coti spre stânga pe un drum pietruit, către Dornişoara
(semnalizat cu indicator rutier). Traseul urmează drumul spre
Dornişoara preţ de câţiva kilometri, iar mai apoi face stânga
pe un drum forestier, chiar în dreptul intrării în Rezervaţia
Ştiinţifică Tinovul Mare.
De aici urmaţi traseul pe o serie de drumuri forestiere, având
grijă ca la prima intersecţie sa ţineţi stânga, apoi la a doua dreapta, după care, din nou dreapta. După ultima intersecţie
nu trebuie decât să urmaţi drumul pietruit ce vă va scoate în
Poiana Negri, unde se va transforma în drum asfaltat. Acesta
coboară continuu până se intersectează cu drumul european,
de unde va trebui să viraţi dreapta pentru a vă întoarce înapoi
la Primăria Dorna Candrenilor.
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PENSIUNI ECO-TURISTICE

Localizare

Comfort

Dorna
Arini

**

Produse din
5 camere gospodărie,
activităţi

Panaci

**

Produse din
5 camere gospodărie,
activităţi

Neagra
Şarului

***

Casa Florea
Tel: + 40 722.229.479
sevastian_stampa@yahoo.com

Poiana
Ştampei

*

Produse din
5 camere gospodărie,
activităţi

Pensiunea Poarta Calimanilor
Tel: + 40 788. 870.463
daniela.tarca@yahoo.com

Gura
Haitii

**

Produse din
5 camere gospodărie,
activităţi

Vatra
Dornei

***

Pensiunea Valea Dornelor
Tel: +40 748. 670.325
pensiuneavaleadornelor@yahoo.com
www.pensiuneavaleadornelor.ro
Pensiunea Popasul Hunea
Tel: + 40 745.275.013
loredana_hunea@yahoo.com
http://popasulhunea.wordpress.com
Pensiunea Amfora
Tel: + 40 726.595.971
lavitaebella_99@hotmail.com
www.pensiunea-amfora.com

Pensiunea Poiana Izvoarelor
Tel: + 40 746. 228.990
contact.pensiune@yahoo.com
www.pensiuneapoianaizvoarelor.ro

Capacitate

11
camere

Servicii

Masă (Pensiune
completă), parcare, activităţi

12
camere

Restaurant,
piscină, saună,
sală de
conferinţe

Pensiunea Doru Muntelui
Tel: + 40 745. 173.109
e-mail: dorumuntelui@yahoo.com
www.pensiuneadorumuntelui.lx.ro/

Dorna
Arini

**

24 locuri

Masă (Pensiune
completă), parcare, activităţi

Pensiunea Valurile Bistriţei
Tel: + 40 0752 135 736   
cazare.arini@gmail.com
www.valurilebistritei.ro/index.php

Dorna
Arini

***

20 locuri

Masă (Pensiune
completă), parcare, activităţi

Gura
Haitii

**

12 locuri

Masă (Pensiune
completă), parcare, activităţi

Pensiunea Perla Călimanilor
Tel: + 40 230 574.491; + 40
788.874.794

Foto

Ce este ecoturismul?
Este forma de turism în care turistul are
posibilitatea să observe, să aprecieze
şi să înţeleagă natura şi tradiţiile locale
din zona vizitată, folosind servicii locale,
sprijinind activ iniţiativele de conservare
a naturii şi participând la programe
turistice de o calitate şi un profesionalism
excepţionale. Ecoturismul trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
... să contribuie la conservarea şi
protecţia naturii;
... să sprijine bunăstarea localnicilor
prin utilizarea facilităţilor locale şi
încurajarea unor noi oportunităţi de
dezvoltare la nivel local, mai ales în
zonele rurale;
... să conţină o componentă educaţională
care să crească nivelul de înţelegere a
valorilor zonei atât pentru turişti cât şi
pentru comunităţile locale;
... să aibă un impact negativ minim
asupra mediului natural şi socio-cultural.

OFERTA DE SERVICII
O parte a activităţilor din oferta operatorilor de turism din zonă sunt organizate doar pentru grupuri: tabere,
tiroliană, plimbări cu barca, ture lungi de echitaţie etc. Aceştia vă garantează sigurantă şi o bună derulare a
programului.
În oricare din programele pe care le alegeţi puteţi opta să fiţi călăuzit de un ghid specializat. De asemenea, în
zonă există instructori atestaţi pentru nordic walking, schi, echitaţie, escaladă, la serviciile cărora puteţi apela
pentru a vă iniţia în aceste sporturi.
Pentru mai multe detalii, accesaţi: www.taradornelor.ro

Ce este
Descoperă Eco-România?
Descoperă Eco-România este un brand
la nivel naţional construit de Asociaţia de
Ecoturism din România (AER) ce promovează
o reţea de destinaţii, produse şi servicii
de ecoturism la nivel naţional, cu o
înaltă calitate a serviciilor şi o atitudine
responsabilă faţă de mediu, comunitatea
locală şi aria naturală protejată din zona
destinaţiei.
Descoperă Eco-România este un instrument
de promovare a ecoturismului din România
pe plan european şi naţional. Descoperă
Eco-România promovează în special
serviciile turistice ce îndeplinesc criteriile
de ecoturism elaborate de AER în cadrul
sistemului de certificare “Eco-România”.

Căutati logoul
Asociaţia de Ecoturism Ţara Dornelor
a adoptat şi implementat sistemul de
certificare ”Eco-România”.

Administraţia Parcului
Naţional Călimani
Tel: +40 230.374197
office@calimani.ro
www.calimani.ro
Călimani Mountain Ranger
Tel: +40 754.212.800
ursachecatalin@yahoo.com
Dorna Adventure
Tel: + 40 744.332.378
dornaadventure@yahoo.
com
www.dornaadventure.ro
Bucovina Ranger
Tel: +40 746 972.116
infotravel.dorna@gmail.com
http://bucovinaranger.shutterfly.com/
Dorna EcoActiv
Tel: + 40 751 040.524
dorna.ecoactiv@yahoo.com
Drumeţie

River rafting

Căţărare

Schi de tură

Căţărare pe gheaţă

Nordic Walking

Tiroliană

Echitaţie

Plimbare cu sania

Observaţia faunei

Cicloturism
& mountaibike

Îndrumări şi sfaturi
:: Parcurgeţi traseele doar pe drumurile publice sau forestiere şi pe potecile
turistice marcate.
:: Planificaţi cu atenţie orice excursie, asigurându-vă că aveţi echipamentul
necesar şi că bicicleta este potrivită pentru traseul ales.
:: Folosiţi echipament de protecţie adecvat. Casca nu trebuie să lipsească
niciodată.
:: Informaţi-vă din timp asupra prognozei meteo. În zona montană vremea
este foarte schimbătoare, iar la altitudini ridicate furtunile pot deveni
periculoase.
:: Daţi-vă jos de pe bicicletă atunci când treceţi pe lângă stâne. Câinii sunt
mult mai violenţi dacă sunteţi pe bicicletă.
:: Vă rugăm să respectaţi natura. Evacuaţi deşeurile până la cel mai
apropiat tomberon.
:: Nu speriaţi animalele sălbatice şi nici pe cele domestice.
:: Controlaţi bicicleta; orice clipă de neatenţie pe traseele montane poate
avea consecinţe grave.
:: Atenţie la porţile de pe păşuni! După ce aţi trecut de ele, asiguraţi-vă că
le-aţi închis, dând dovadă de respect faţă de proprietarii ale căror terenuri
le-aţi traversat.
:: Parcurgeţi traseele sugerate cu atenţie sporită la obstacole deoarece
acestea nu sunt inspectate periodic.
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Asociaţia de Ecoturism din România
(AER) îmbină într-o manieră novatoare
sectorul public şi cel privat într-un
parteneriat pentru conservarea naturii
şi dezvoltarea turismului durabil la nivel
naţional.

Mai multe informaţii despre destinaţiile
ecoturistice din România promovate de
AER şi activităţile derulate de asociaţie
puteţi găsi pe website-ul AER.

Asociaţia de Ecoturism Ţara Dornelor
(AETD) a luat naştere din dorinţa de
a promova şi sprijini pe cei care prin
activitatea lor contribuie la dezvoltarea
unui turism de calitate, care oferă
turiştilor o experienţă autentică în zonă
şi care dau dovadă de responsabilitate
faţă de natura şi valorile culturale
tradiţionale din Ţara Dornelor. AETD
reuneşte ca parteneri reprezentanţi
ai sectoarelor public şi privat din
domeniul turismului, protecţiei naturii
şi administraţiei publice din zonă:
operatori turistici (pensiuni şi activităţi
turistice), Serviciul Salvamont Vatra
Dornei, Administraţia Parcului Naţional
Călimani, Primăria Şaru Dornei, precum
şi persoane fizice implicate în aceste
domenii de activitate.

Contact:
tel/fax: + 40 368 441 084
+ 40 728 974 801
e-mail: info@eco-romania.ro

Contact:
tel: + 40 745 07 09 73
fax: 0230 574 463
e-mail: contact@taradornelor.ro

www.eco-romania.ro

www.taradornelor.ro

AER contribuie la creşterea calităţii
serviciilor legate de ecoturism şi
promovează natura ca element esenţial
al imaginii turistice a României. Astfel,
are în vedere dezvoltarea serviciilor
ecoturistice din România, conservarea
naturii şi dezvoltarea durabilă la nivel
naţional în România.

