Șezătoarea din Țara Hațegului prinde viață de Rusalii

Braşov / Hațeg, 25 aprilie 2013: Localnicii din Țara Hațegului îi invită pe iubitorii de turism lent să
asculte poveștile lor, să se bucure de muzica locului, să deguste bucate locale și să descopere natura la
picior sau pe bicicletă în cadrul evenimentul Șezătoare în Țara Hațegului. Evenimentul va avea loc la
centrul de vizitare al Parcului Național Retezat din satul Nucșoara, comuna Sălașu de Sus, județul
Hunedoara, și este programat a avea loc în ajun de Rusalii, pe 22 iunie 2013.
Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului Șezătoare în Țara Hațegului – un eveniment pentru
Geoparcul Dinozaurilor și Parcul Național Retezat, finanţat de Fundaţia Pentru Parteneriat şi MOL
România, care va fi derulat de Asociaţia de Ecoturism din România (AER) în parteneriat cu Asociaţia
de Turism Retezat și Asociația Geomedia în perioada aprilie-august 2013.
Șezătoarea, aflată deja în cel de-al patrulea an de organizare, este un efort comun al comunității locale
și asociațiilor de turism local pentru revitalizarea tradițiilor și promovarea zonei ca o destinație
ecoturistică, în concordanță cu valorile naturale și culturale ale zonei reprezentate de cele două arii
protejate: Parcul Național Retezat și Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului.
Evenimentul va cuprinde servirea de bucate specifice locului, expoziție de preparate tradiționale și
artizanat cu vânzare, spectacol folcloric oferit de localnici, iar oaspeții vor trebui să achite un bilet de
intrare ce va acoperi costurile de organizare.
„Spre deosebire de anii trecuti, anul acesta se promovează un concept nou pentru eveniment. Oaspeții
sunt încurajați să își petreacă două-trei zile în zonă pentru a se bucura cu adevărat de Țara Hațegului.
Vor fi oferite pachete turistice ce includ participarea la șezătoare și activități precum ciclism, drumeție
pe poteci tematice, circuit cultural sau vizitarea siturilor cu fosile de dinozauri, precum și cazare și
masă,” a declarat Andrei Blumer, Președintele Asociației de Ecoturism din România.
Bogdan Papuc, coordonatorul proiectului, a precizat că „zona este extrem de frumoasă, unică în
România. Țara Hațegului abundă în atracții naturale cum ar fi crestele semețe și lacurile glaciare din
Retezat și pajiști cu flori deosebite sau mlaștini cu plante carnivore în zona rurală de la poalele
munților. De asemenea, moștenirea culturală a zonei este deosebită: aici se află capitala romană a
Daciei – Sarmizegetusa Ulpia Traiana, biserici medievale de piatră – cum ar fi cele de la Densuș sau
Sântămăria-Orlea, curți nobiliare sau turnuri de veghe, Cetatea Colț – sursa de inspirație pentru
romanul Castelul din Carpați al lui Jules Vernes și multe, multe altele.”
Acest eveniment va avea loc în condițiile în care Asociația de Turism Retezat a solicitat Autorității
Naționale pentru Turism (ANT) încluderea Țării Hațegului în procesul de certificare ca destinație
ecoturistică în România.

AER are misiunea de a promova şi dezvolta ecoturismul pentru a contribui la conservarea naturii şi a
veni în sprijinul comunităţilor locale din zonele cu valoare naturala. În acest fel, AER contribuie la
creşterea calităţii serviciilor legate de ecoturism şi promovează natura ca element esenţial al imaginii
turistice a României.

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

Notă pentru editori:
1. Pentru detalii despre activităţile proiectului şi o eventuală vizită în Țara Hațegului, vă rugăm să ne
contactaţi: Bogdan Papuc, Coordonator proiect, bogdan.papuc@eco-romania.ro, 0728.974.801
2. Pentru detalii despre AER, activităţile şi proiectele derulate, accesaţi:
www.eco-romania.ro/ro
3. Pentru informaţii despre Asociaţia Ivan Patzachin - Mila 23, accesaţi:
www.rowmania.ro/
4. Pentru informaţii despre Fundaţia pentru Parteneriat *, accesaţi: www.repf.ro/

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

