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Aeroportul Internațional
Oradea

Parcul Natural Apuseni
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Adus recent la cele mai înalte standarde de siguranță
internațională, Aeroportul Internațional Oradea este, datorită
poziției geografice a Bihorului, un punct strategic de interes
european.

Platoul carstic Padiș

08
Apuseni. Un ținut încărcat cu povești și legende.
Peisaje de o frumusețe inimaginabilă, munți îmbrăcați de
păduri bătrâne de când lumea, peșteri și cascade sălbatice,
străjuite de stânci semețe. Restul poate fi tăcere. Vino și
descoperă liniștea în Parcul Natural Apuseni.

Satul de Vacanță Vârtop
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Te invităm în Padiș să descoperi spectacolul naturii.
Aici apa, calcarul și timpul au creat formațiuni carstice de o
frumusețe uluitoare, unice în Europa. Căutat deopotrivă de
familii pentru traseele de plimbare, dar și de speologi și de
drumeți experimentați pentru peșterile și fenomenele carstice
remarcabile, Padișul este o destinație de excelență pentru
iubitorii de natură.

Vârtopul este cea mai importantă destinație turistică de iarnă
din județul Bihor, turiștii beneficiind de serviciile uneia dintre
cele mai bune infrastructuri din arealul Munților Apuseni.
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Cuprins

Izvoare termale, ape subterane ieșite la lumină din stâncă,
chei și defilee sălbatice, poteci pline de viață, case tradiționale,
bucate alese, orașe și sate cu oameni primitori, piațete cochete
cu cafenele, parcuri generoase, clădiri și locuri pline de
poveste – acesta este Bihorul.

Pădurea Craiului

Stâna de Vale
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Prima rețea de peșteri amenajate din România: Peștera
Meziadului, Peștera cu cristale din mina Farcu, Ungurul Mare
și Vadu Crișului. Drumeții montane pe poteci marcate, rafting,
via ferrata, cicloturism, escaladă, speoturism și tururi culturale.
Case, obiceiuri, meșteșuguri și tradiții străvechi, păstrate cu
sfințenie de oamenii locului. Pe toate le vei găsi în același loc
cu nume mândru: Pădurea Craiului.

Băile Felix
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Stâna de Vale este una dintre cele mai vechi stațiuni montane
din România. Aerul ionizat, apa plină de minerale și pădurile
cvasivirgine de molid atrag anual mii de turiști care apreciază
puritatea naturii.

Oradea

dolo blant aut fugiam, consequunt es dentur?
Et la est omnihicae nonesen totatibus, quibusae. Labo. Fic te esse
evelendem ipient acienes vid et rest, omniatiam ut quo voluptatiae
natectur moluptaes parupta dus.
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Soluptatur simolup tistotatem enihillia cum eius eos estrum re
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vremea Imperiului Roman. Alături de centrele moderne de
tratament și recuperare, stațiunea Băile Felix găzduiește și cel
mai modern Aqua Park din vestul țării.
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Oradea este un adevărat muzeu arhitectonic în aer liber, fiind
inclus în rețeaua orașelor Art Nouveau, alături de Barcelona,
Budapesta, Viena, Bruxelles și Helsinki. Dar spiritul locului nu
are nimic în comun cu muzeele. Oradea este un oraș plin de
viață, cu oameni ospitalieri, în care posibilitățile de distracție
sunt nelimitate.
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Bihor

Foto: Andrei Poșmoșanu

Izvoare termale, ape subterane, chei și defilee sălbatice, poteci
pline de viață, case tradiționale, bucate alese, orașe și sate cu
oameni primitori, piațete cochete cu cafenele, parcuri generoase,
clădiri și locuri pline de poveste – acesta este Bihorul.

tură pot alege Satul de Vacanță Vârtop, destinația cu cele mai
multe spații de cazare autorizate din Apuseni.

Județul Bihor este situat în nord-vestul României și reprezintă
poarta de trecere spre vestul Europei. Cadrul natural este îmbinat
armonios: jumătatea estică este ocupată de munte, iar cea vestică
de câmpie.

Bihorul concentrează un număr impresionant de arii protejate, de
o valoare inestimabilă. Dintre acestea, Parcul Natural Apuseni este
cea mai mare, fiind apreciat la nivel internațional.

Munți de cucerit
Județul Bihor oferă turiștilor posibilități multiple de petrecere a
timpului liber. Cei pasionați de cicloturism, drumeție, escaladă,
speologie sau rafting pot să aleagă Platoul Padiș și Munții
Pădurea Craiului. Aici se află câteva din superlativele carstului
românesc și european: Peștera Vântului, Peștera Ghețarul Focul
Viu, Avenul V-5, Defileul Crișului Repede, Cheile Galbenei, Cheile
Videi și Cetățile Ponorului. Pasionații de schi de pârtie și schi de

Comoara verde a Apusenilor

Termalism la superlativ
În Oradea și în stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai, turiștii pot
beneficia de calitățile terapeutice ale apei termale, renumite încă
de pe vremea Imperiului Roman.
Frumusețea Munților Apuseni, resursele balneare din Băile
Felix și Băile 1 Mai, clădirile de patrimoniu și celelalte atracții
turistice din Oradea, la care se adaugă diversitatea tradițiilor și
a manifestărilor culturale, oferă o gamă largă de posibilități de
petrecere a timpului liber.
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Foto: Oradea Turism

Foto: CAPDD Bihor

Foto: Mihaela Ungureanu

Foto: iStock.com
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Aeroportul Internațional
Oradea

Adus recent la cele mai înalte standarde de siguranță
internațională, Aeroportul Internațional Oradea este, datorită
poziției geografice a Bihorului, un punct strategic de interes
european.

Modern și sigur
Modernizarea și extinderea pistei la 2100 m permite aterizarea
aeronavelor de clasa C, de tip Boeing 737 și Airbus A320 și,
prin procedură specială, a aeronavelor de tip D. De asemenea,
modernizarea terminalului de pasageri oferă confort și siguranță
la standardele europene actuale, îndeplinind condițiile de
funcționare în spațiul Schengen.

ticketing, punctelor rent-a-car și zonei de cafenele. De asemenea,
există două porți de îmbarcare și un flux de plecări separate
pentru VIP-uri și diplomați.
Programul de operare al aeroportului este zilnic între orele 07.0021.00, dar serviciile pentru operare pot fi asigurate şi în afara
orelor de program, la solicitarea operatorilor aerieni cu cel puţin
24 ore în avans. Se asigură servicii de vamă şi graniţă, conform
programului de operare al aeroportului. Mijloacele de salvare şi
luptă contra incendiilor sunt asigurate pentru CAT 6 OACI.

Standarde europene

Situat la doar 6 km de Oradea, lângă drumul naţional DN 79,
aeroportul deserveşte judeţul Bihor și județele învecinate.

Pe suprafaţa totală de peste 160 ha este dezvoltată o
infrastructură aeroportuară sigură, modernă, conform cerințelor
aeronautice europene, fiind implementată și Reglementarea
139/2014 a Comisiei Europene pentru creșterea siguranței la
suprafețele de rulare.

Terminalul de pasageri are spații destinate agențiilor de turism și

www.aeroportoradea.ro

Accesibil
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Foto: Aeroportul Oradea
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Parcul Natural Apuseni

Foto: Mihaela Ungureanu

Apuseni. Un ținut încărcat cu povești și legende.
Parcul Natural Apuseni a fost declarat arie naturală protejată în
special pentru protecţia şi conservarea unor fenomene carstice
deosebite în ansamblul unui peisaj natural şi cultural unic,
constituind una dintre puţinele suprafeţe cu carst împădurit
rămase în Europa.
Superlativele carstului din Parcul Natural Apuseni conțin într-o
vastă evidență cea mai mare acumulare de gheaţă subterană din
lume, situată în peștera Gheţarul Scărişoara, cu peste 100.000
mc, fiind urmată de cele mai mari acumulări de gheață subterană
din România, situate în avenul Borţig și Peștera Gheţarul Focul
Viu. Tot aici se găsesc și cea mai înaltă intrare de peşteră din ţară
(Cetăţile Ponorului, 76 m), cât şi cea mai largă intrare de peșteră
(peştera Coiba Mare, 74 m lățime și 47 m înălțime), cel mai adânc
sistem carstic din ţară (Avenul V5, -653 m denivelare totală), dar şi
cea mai adâncă peşteră subacvatică (Izbucul Tăuz, -82 m), cea mai
labirintică peşteră din România (Peştera Hodobana, cu peste 22

km lungime pe o extensie de doar 820 m) și bogate situri fosilifere
(Peștera Urşilor - faimoasă pentru scheletele de urs de peşteră).

Biodiversitate
Parcul Natural Apuseni se caracterizează printr-un nivel ridicat al
biodiversităţii: 29 de habitate, care includ peste 1550 de specii
de plante şi peste 1350 de specii de animale. O parte dintre
habitatele şi speciile componente sunt protejate prin lege în ţările
Uniunii Europene.

Recunoaștere
Parcul Natural Apuseni a fost desemnat Destinaţie Turistică
Europeană de Excelenţă (EDEN) de către Comisia Europeană,
datorită peisajului pitoresc, valorilor naturale deosebite,
autenticităţii şi atractivităţii culturii locale şi promovării unui
turism sustenabil.
www.parcapuseni.ro
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Platoul carstic Padiș

Te invităm în Padiș să descoperi spectacolul naturii. Aici apa,
calcarul și timpul au creat formațiuni carstice de o frumusețe
uluitoare, unice în Europa.

•

Căutat deopotrivă de familii pentru traseele de plimbare, dar
și de speologi și de drumeți experimentați pentru peșterile și
fenomenele carstice remarcabile, Padișul este o destinație de
excelență pentru iubitorii de natură.

•

Atracții naturale grandioase
În Platoul carstic Padiș pot fi admirate câteva din superlativele
carstice autohtone şi europene, precum:
•
•

•

Gheţarul Focul Viu, Gheţarul Borţig, Gheţarul de la Barsa,
Gheţarul de la Vârtop: patru din cele cinci peşteri cu
gheaţă permanentă din România aflate în jurul cotei de
1100 m;
Poiana Ponor: singura polie autentică din carstul
românesc;
Cheile Galbenei, Cheile Someșului Cald, Cheile
Jgheabului, Cheile Boga: sectoare de chei de o rară
frumusețe și sălbăticie.

Toate acestea te îmbie la drumeţie, la relaxare, la admiraţie și la o
continuă căutare, deoarece Padişul ni se dezvăluie treptat.

Cetăţile Ponorului: cel mai grandios complex carstic
din România, cu cel mai înalt portal de peşteră din țară
(peste 70 m);
Cetatea Rădesei: una dintre cele mai impresionante
peşteri–tunel din ţară;
Foto: Mihaela Ungureanu
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Satul de Vacanță Vârtop

Vârtopul este cea mai importantă destinație turistică de iarnă
din județul Bihor, turiștii beneficiind de serviciile uneia dintre cele
mai bune infrastructuri din arealul Munților Apuseni.

lungime de 1880 de metri, cu grad de dificultate mediu și dificil.
Cele 3 școli de schi din Vârtop, la care activează peste 40 de
monitori atestați, inițiază sutele de turiști în arta schiatului.

Situat în inima Munților Bihor, la altitudinea de 1150 metri, în
Satul de Vacanță Vârtop se poate ajunge cu mașina, pe drumul
național DN75, iar iubitorii de drumeție pot ajunge aici pe potecile
turistice care străbat Munții Bihorului.

Pe tot parcursul anului, oaspeții pot practica diverse activități
turistice: cicloturism, schi de pârtie sau schi de tură, drumeții
montane sau via ferrata.

Valoare științifică și turistică
Vârtopul a fost inclus în Parcul Natural Apuseni datorită valorii
științifice și turistice a atracțiilor din imediata vecinătate: Groapa
Ruginoasă, vârfurile Cucurbăta Mare (1849 m) și Piatra Grăitoare
(1658 m), Cheile Galbenei sau Cheile Luncșoarei.

Activități de iarnă
În Satul de Vacanță Vârtop există 3 pârtii de schi și un telescaun
modern. Cea mai populată este pârtia Piatra Grăitoare, cu o

Cei mai puțin aventuroși pot admira în timpul iernii, din săniile
trase de cai sau din telescaunul pârtiei de schi, peisajul fascinant
al Munților Apuseni.

Ospitalitate
Ospitalitatea caracteristică locuitorilor, aerul curat, abundența
zăpezii, posibilitatea practicării sporturilor de iarnă, bucătăria
specifică locului și frumusețea cadrului natural atrag în fiecare an
tot mai mulți turiști.
facebook.com/VartopApuseni
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Foto: Adrian Varga
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Pădurea Craiului

Prima rețea de peșteri amenajate din România: Peștera
Meziadului, Peștera cu cristale din mina Farcu, Ungurul Mare și
Vadu Crișului. Drumeții montane pe poteci marcate, rafting, via
ferrata, cicloturism, escaladă, speoturism și tururi culturale. Case,
obiceiuri, meșteșuguri și tradiții străvechi, păstrate cu sfințenie
de oamenii locului. Pe toate le vei găsi în același loc cu nume
mândru: Pădurea Craiului.
Pădurea Craiului este una dintre cele mai accesibile destinații
turistice din județul Bihor. În apropiere sunt 4 aeroporturi
internaționale (Oradea, Cluj-Napoca, Timișoara și Debrețin), există
o salbă de stații de tren și o rețea de drumuri naționale și județene
bine întreținute.

Meziadului, Peștera cu cristale din mina Farcu, Ungurul Mare și
Vadu Crișului.
În peșterile amenajate pot fi admirate cristale de calcit cu forme
bizare și o gamă variată de speleoteme: stalactite, stalagmite,
coloane și draperii, scurgeri parietale - opera picăturilor de apă
care se preling din tavan ca nişte lacrimi de cristal, unind planşeul
cu podeaua într-o viaţă milenară.
Cele 18 peșteri speoturistice din Pădurea Craiului provoacă la
aventură sute de turiști experimentați veniți din lumea mare.
Ieșite din labirinturile pietrei, apele și-au sculptat cu dibăcia unui
meșter sectoare de chei, unul mai spectaculos ca altul.

Paradis al naturii

Activități pentru pasionații de aventură

Pădurea Craiului este un adevărat paradis al naturii, atât la
suprafață, cât și în subteran. Acest colț de țară se mândrește
cu prima rețea de peșteri amenajate din România: Peștera

Drumețiile pot fi făcute pe jos sau cu bicicletele de orice persoană
care respectă natura. Pajiștile pline cu flori, pădurile care acoperă
văile înguste și abrupte, toate de o inegalabilă frumusețe,
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așteaptă să fie descoperite indiferent de anotimp. Iubitorii de
rafting se pot aventura în apele Crișului Repede, râu care și-a
sculptat un defileu străjuit de pereți abrupți.
Pasionații de escaladă pot practica acest sport în abrupturile de
calcar ale defileului Crișului Repede, unde sunt amenajate câteva
zeci de trasee de escaladă, de diferite grade de dificultate. Pentru
cei mai puțin experimentați sunt amenajate trasee de via ferrata și
tiroliană.

Gastronomie și bunătăți locale
În acest cadru idilic, ancestral, oaspeții se pot delecta cu produse
și preparate culinare locale: pălincă, siropuri din fructe de pădure,
plăcinte gătite după rețetele bătrânilor și rumenite în cuptoare de
lut sau renumita dulceață de ardei iuți.

Obiceiuri tradiționale
De la oamenii locului, cei care le trec pragul mai pot învăța cum

să modeleze lutul, cum să înșire mărgele colorate sau cum să-și
decoreze pereții caselor cu icoane pictate pe sticlă ori cu țesături
lucrate la războiul de țesut. Ca să descoperi farmecul caselor
tradiționale, liniștea bisericilor de lemn și poveștile țesute în jurul
morilor de apă, trebuie să te lași pierdut în lumea satului.
Împistritul ouălor de Paște sau grupurile de colindători dau un
farmec aparte sărbătorilor creștine.
Toate acestea sunt evocate cu ocazia unor evenimente precum:
Straiță Plină, Zilele Pădurii Craiului, Târgul de la Negreni sau
Festivalul tradițional ”Oul de Paști”.
Indiferent de timpul liber pe care îl ai la dispoziție, Pădurea
Craiului îți oferă multiple posibilități de agrement: ture de rafting,
via ferrata, mountain-bike, cicloturism, escaladă, speoturism,
drumeție montană pe poteci marcate și tururi culturale.
www.padureacraiului.ro

Foto: Andrei Poșmosanu
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Stâna de Vale

Foto: Andrei Poșmoșanu

Stâna de Vale este una dintre cele mai vechi stațiuni montane
din România.
Stațiunea este situată pe versantul vestic al Munţilor Vlădeasa,
într-o depresiune înconjurată de culmi împădurite, la altitudinea
de 1102 m. Aerul ionizat, apa plină de minerale și pădurile
cvasivirgine de molid atrag anual mii de turiști care apreciază
puritatea naturii.

Aventură și relaxare
Fie că vii singur, cu familia sau prietenii, te poți relaxa în baza de
tratament a stațiunii. Indiferent de anotimp, după o zi petrecută
în natură, pe poteci marcate sau pe pârtia de schi, poți alege
diverse metode de relaxare: băi de plante la cadă, masaj, saună și
gimnastică medicală.
Amatorii de drumeţie pot face plimbări în pădurile de conifere din
împrejurimi ori excursii mai lungi pe potecile marcate care duc
la locuri de o neasemuită frumuseţe: Cascada Iadolina, Cascada

Moara Dracului, Cascada Vălul Miresei, Cascada Miss, Cascada
Săritoarea Ieduțului, Valea Iadei, Vârful Poieni, culmea Cârligatele,
Valea Drăganului.

Izvorul Minunilor
Una dintre principalele atracții turistice este Izvorul Minunilor,
despre care legenda spune că are un efect tămăduitor, fiind una
dintre cele mai pure și mai apreciate ape de izvor de la noi din
țară.
Indiferent de sezon, stațiunea Stâna de Vale te așteaptă să te
relaxezi și să admiri frumusețile naturii din Munții Apuseni.

www.stanadevale.ro
www.stanadevale.com
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Foto: Andrei Poșmoșanu

Foto: Mircea Petrescu
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Băile Felix

Foto: iStock.com

Situată la doar 10 km de Oradea, stațiunea Băile Felix este cea
mai mare stațiune balneară cu sezon permanent din țară.
Apele termale de aici sunt unice în lume și au proprietăți
miraculoase, cunoscute încă de pe vremea Imperiului Roman.
Alături de centrele moderne de tratament și recuperare, stațiunea
Băile Felix găzduiește și cel mai modern Aqua Park din vestul țării.

Prestigiu istoric
Prima atestare documentară a localității, sub numele de Sanctus
Martinus, datează din anii 1291-1292. Primele semne documentare
certe despre stațiune datează din anul 1763.

Atracție balneo-climaterică renumită
Apele termale din Băile Felix, cu temperaturi cuprinse între 20 și
49 de grade Celsius, fac ca această stațiune să fie una potrivită în
orice anotimp și pentru toate vârstele.

Distracția nu se limitează însă doar la bazinele de înot. Terenurile
de sport și pista de alergat stau la dispoziția amatorilor de sport
în aer liber. Oaspeții își pot reface rezervele de energie la unul din
restaurantele stațiunii cu specific culinar divers.

Biodiversitate și tradiție
Lacurile cu nuferi, populate cu broaște țestoase și pești exotici,
Rezervația naturală din Băile 1 Mai, care adăpostește trei specii
protejate sau biserica de lemn din stațiune, o perlă a arhitecturii
țărănești în lemn, construită în anul 1785, sunt destinații ideale
pentru momentele de respiro dintre turele de înot.
Stațiunea Băile Felix îți oferă tot ce are mai bun în fiecare zi a
anului, pentru o vacanță plină de momente de neuitat.
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Foto: Hotel President

Foto: Hotel President
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Oradea

Oradea este un adevărat muzeu arhitectonic în aer liber, fiind
inclus în rețeaua orașelor Art Nouveau, alături de Barcelona,
Budapesta, Viena, Bruxelles și Helsinki. Dar spiritul locului nu
are nimic în comun cu muzeele. Oradea este un oraș plin de viață,
cu oameni ospitalieri, în care posibilitățile de distracție sunt
nelimitate.
Cetatea Oradea, al cărei amplu proces de reabilitare a fost recent
finalizat, este locul de unde s-a născut orașul. În prima atestare
din anul 1113, se menționează așezarea unei mănăstiri și a unui
târg pe amplasamentul actualei cetăți.

Cultură specifică bogată
De-a lungul timpului, orașul s-a dezvoltat și a devenit un adevărat
centru urban cosmopolit, locuit de români, maghiari, italieni,
evrei, slovaci, germani și alte naționalități. Multiculturalitatea este
vizibilă pretutindeni, de la centrul vechi al orașului, construit în
mare parte în stil Art Nouveau, la cele 4 lăcașuri de cult (ortodox,

greco-catolic, catolic și mozaic) aflate pe o rază de 600 m din Piața
Unirii.
Alături de diversitatea arhitectonică, plimbările pe malul Crișului
Repede sau prin parcurile generoase, diversitatea culinară, de
la mâncăruri tradiționale la preparate exotice, evenimentele
culturale, posibilitățile de divertisment și, nu în ultimul rând,
ospitalitatea localnicilor sunt motivele pentru care prima vizită a
orașului nu va fi, cu siguranță, și ultima.

Recunoaștere
Importanța turistică a orașului a fost confirmată în anul 2014,
când vizitatorii platformei TripAdvisor au plasat Oradea pe locul 2,
după București, în topul destinațiilor turistice din România.

www.oradea.travel
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Foto: Oradea Turism

Agenția de Management al Destinației Bihor

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Bihor

Agenția de Management al Destinației Bihor (AMD) are misiunea
de a pune în valoare patrimoniul turistic, natural și antropic din
județul Bihor. În centrul preocupărilor constante ale agenției
se regăsesc crearea de oferte turistice integrate, realizarea
de proiecte și strategii pentru dezvoltarea sectorului turistic,
eficientizarea serviciilor turistice și îmbunătățirea dialogului
dintre turiști și operatorii din domeniu.

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Bihor
promovează și valorifică frumusețea și bogăția patrimoniului
natural, moștenirea culturală și diversitatea etnografică a regiunii.
De la deschiderea oficială, din data de 31 martie 2014 și până
în prezent, CNIPT a prezentat destinațiile turistice din Oradea și
Bihor către peste 3500 de turiști sosiți din toate zările lumii.

facebook.com/BihorTurism

www.travelbihor.ro; facebook.com/CNIPTBihor

Parteneri Universitatea din Oradea ( www.uoradea.ro )
Serviciul Județean Salvamont - Salvaspeo Bihor
( www.salvamontbihor.ro )

Publicație realizată de Agenția de Management
al Destinației Bihor în colaborare cu Centrul Național de Informare
și Promovare Turistică Bihor

Text Mihaela Ungureanu, Gabriel Bonaciu, Răzvan Dumbravă și Roger Rois
Foto Andrei Posmoșanu, Mihaela Ungureanu, Mircea Petrescu,

Adrian Varga, Oradea Turism, Aeroportul Oradea, Hotel President,
CAPDD Bihor. Coperți: Nagy Ivan
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