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Expediția Circuitul Carpaților pe bicicletă se apropie de final!
Astăzi, 24 august, ora 17.00, vă invităm în Moieciu, la finish-ul expediției Circuitul
Carpaților pe bicicletă. După șase etape însumând peste 30.000 de metri diferență de nivel
cumulată și peste 1.200 km parcurși pe bicicletă, Bogdan Florescu și Dan Spulber, actorii
acestei expediții se întorc acasă!
Expediția Circuitul Carpaților pe bicicletă se apropie de final. Ultimii kilometri vor fi
parcursi mâine, din Sinaia peste Bucegi până în Moieciu de Jos, locul de plecare acum aproape o
lună (27 iulie) al expediției. Expediția a traversat parțial Carpații Meridionali, din Piatra Craiului până
în Retezat (etapa I), o parte din Carpații Occidentali pornind din Retezat până în Munții Bihorului
(etapa a II-a), Muntii Bihorului pana la Baia Mare (etapa a III-a), prin Tibles, Suhard pana în Țara
Dornelor (etapa a IV-a), din Călimani, prin Munții Gurghiului și Harghitei până la Tușnad (etapa a
V-a) și prin Carpații de curbură, traversând Munții Ciucaș, Baiului și Bucegiul până în Țara Branului
(etapa a VI-a).
După șase etape s-au adunat multe amintiri și experienţe. Bogdan și Dani ne pot povesti
cum au descoperit urmele de urs și lupi, pe poteci de urcare în munții mai puțini umblați, cum îți
cade să deranjezi o ursoaică cu pui, ce așteptă liniștită în mijlocul potecii în timpul unei coborări în
plină viteză pe mountainbike sau cum este să fi ”răpit” de preotul din sat și omenit cu bucate și
băutură pe săturate sau chiar ”atacat cu slanină și țuică” de localnicii aflați la munca pământului.
Despre această regăsire plăcută a unei Românii ascunse prin munți, primitoare și autentică
puteți afla direct de la Bogdan și Dani!
Această expediție este o probă de orientare folosind tehnica modern GPS, hărți și imagini
aeriene. ”Smart phone-ul cu GPS încorporat a fost precum al treilea ochi. Eram de multe ori pe
creste de munți, în pădure, pierzând orice urmă de potecă și ne-am descurcat numai cu
poziționarea GPS. După ce terminăm cu bine această expediție, obiectivul nostru următor este să
promovăm destinațiile ecoturistice și traseele de mountainbike prin apariția de noi hărți de calitate în
colecția ”Descoperă Eco-Romania”, declară Bogdan Florescu. ”Această expediție este și un test de
anduranță fizică și psihică și nu în ultimul rând un test al prieteniei” a adăugat Dan Spulber.
„Mountainbike România” se încadrează în seria de initiațive ale Asociației de Ecoturism din
România (AER) care au ca scop dezvoltarea și promovarea activităților de ecoturism și promovarea
de destinații specifice ecoturistmului. Promovarea produselor și destinațiilor ecoturistice, se
regăsesc în Colecția de hărți "Discover Eco-Romania".

Parteneri și finanțatori: Fundația pentru Parteneriat, Apemin Tușnad, WWF România.
Partener media: Zidezisport

Progresul expediției poate fi urmărit pe www.eco-romania.ro/mtbromania (informații despre poziția
participanților pe o hartă interactiva și experiențele acestora sub forma unui jurnal on-line).
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