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Descopera Romania
Descopera frumusetea naturii in Defileul Crisului Repede

Vadu Crisului – Poarta Sarutului si Suncuius
Drumetie de 1 zi
Data
Data de plecare : 01.0
01.06
.06.2022
Calatori in subteran : Pestera Vadu Crisului
Crisului si Pestera
Pestera Unguru Mare
TRASEU : Oradea – Alesd – Topa de Cris- Vadu Crisului - Suncuius –Oradea

Va invitam alaturi de noi sa descoperiti experiente de poveste in Muntii Padurea Craiului.
Drumetia este destinata incepatorilor in ceea ce priveste parcurgerea traseelor montane pe perioada
sezonului cald, nefiind necesara o pregatire fizica speciala, majoritatea traseelor alese fiind în zone sigure
cu un risc extrem de scazut.
Evenimentul este creat pentru orice nivel de pregatire fizica si/sau persoanelor lipsite de experienta in
ceea ce privesc traseele montane !
In cadrul drumetiei vom strabate o parte din crestele Muntilor Padurea Craiului ,vom calatorii de-a lungul
unei portiuni din defileul Crisului Repede , veti cunoaste legendele locului, oameni noi avand aceeasi
pasiune, veti face miscare în aer liber, va veti relaxa mintea si cel mai important, va veti distra alaturi de
noi !
Ritmul de mers va fi unul foarte lejer, ca oricine sa poata parcurge traseele alaturi de tot grupul, asa ca
vom avea nevoie de intelegere din partea celor care au o pregatire fizica buna !
Sa nu uitam ca scopul acestui eveniment este de a ne relaxa si a ne bucura de natura.
Te asteptam alaturi de noi ! ,,PASIUNEA NOASTRA VA DEVENI PASIUNEA TA ! “

PROGRAMUL EXCURSIEI :
Intalnire cu ghidul la ora 08:00 in Parcarea de la Sala Sporturilor Antonio Alexe. Plecarea spre Vadu
Crisului, situat in defileul Crisului Repede ,in Muntii Padurea Craiului.
Situati in nors-vestul Apusenilor,intre Defileul Crisului Repede,la nord si Depresiunea Beiusului la sud,
Muntii Padurea Craiului reprezinta una dintre cele mai accesibile atractii turistice din judetul Bihor.
Lumea rurala a Padurii Craiului are farmecul sau. Mesteri populari din zona ii invita pe turisti sa le
impartaseasca din experienta lor si sa deguste mancarurile traditionale .Placintele cu branza, dulceturile,
siropurile din fructe de padure, alaturi de palinca invechita in butoaie de dud.
Pesterile din Padurea Craiului sunt adevarate provacari pentru iubitorii de natura,iar formele de relief de
suprafata fascineaza si indeamna la drumetie iubitorii de natura.
In Muntii Padurea Craiului, natura a creat un peisaj spectaculos.O sa descoperim azi ,o parte din
frumuseatea acestor locuri, calatorind pe poteci tematice si trasee turistice, traind astfel experiente
fascinante impreuna.
Sosire in Vadu Crisului aproximativ la ora 09:30.
Oprire in parcarea de la stadion. Scurta pauza de cafea ,la Pensiunea Roua Muntilor, dupa care,plecam
spre primul traseu de azi ,Poarta Sarutului ,Pestera si Cascada Vadu Crisului.
Te invitam sa descoperim impreuna spectacolul naturii. Aici apa, calcarul si timpul au creat formatiuni
carstice de o frumusete uluitoare, unice in Europa.
Pesterile sunt printre cele mai atractive obiective turistice din Padura Craiului.
Prima retea de pesteri amenajate din Romania are in componenta Pestera Vadu Crisului , Pestera Ungurul
Mare, Pestera Meziad si Pestera cu Cristale din Mina Farcu.
Vom patrunde azi in aceasta lume de basm.
Putini sunt cei care stiu ca, de fapt, in Padurea Craiului exista doua lumi. Muntii,padurile si satele de la
suprafata ,care stau deasupra unui uluitor univers subpamantean. Sunt sute de pesteri,unele dintre ele inca
nici macar explorate complet.
Vom strabate poteca care merge pe versantul vestic al muntelui, de-a lungul defileului Crisului Repede,
pana la Pestera Vadu Crisului.
Total circuit cu plecare de la stadion : ~ 3,5 km /sens.
Diferenta de nivel +350 m,/ - 350 m.
Durata dus-intors aprox. 4 ½ h (+,- in functie de componenta grupului si ritmul de mers), timp în care
sunt incluse pauzele de hidratare, pauzele de masă, pauzele de fotografie.
La acest timp se adauga si pauzele la principalele obiective vizitate !
Observații: Drum practicabil in perioade fara zapada
Traseul cu un grad de dificultate redus spre mediu, creat pentru orice nivel de pregatire fizica si/sau
persoanelor lipsite de experienta in ceea ce privesc traseele montane !
ATENTIE, pe traseu turistic, va rugam frumos sa purtati incaltaminte corespunzatoare (bocanci sau
incaltaminte pentru munte).
Poteca nu este dificila, nu are mari diferente de nivel iar drumetia este foarte frumoasa din punct de vedere
peisagistic.
Primul popas il vom face in fata Pesterii Caprei . De aici urcam in serpentine prin padure si ajungem la
cele trei pesteri ale Devențului. Deventului III este foarte frumos ornata. Dupa un mic popas continuam
urcarea spre portalul natural Poarta Sarutului. Admiram frumusetea acestor stanci care creeaza acest portal
natural.
Continuam apoi urcarea pana la creasta, la punctul de belvedere numit La Terase, de unde putem admira

Stancile Episcopului . De la acest punct de belvedere se deschide o panorama deosebita asupra defileului
Crisului Repede. Dupa ce am admirat panorama ,poteca continua sa urce prin padure pe Dealul
Ceretului.
Ajungem pe creasta iar poteca noastra urmareste creasta pana la locul numit Izvorul Șobolanilor. Facem
un mic popas pentru a admira defileul Crisului si cei doi versanti: stang si drept ai Muntilor Padurea
Craiului.
Mergand mai departe, ajungem intr-o zona stancoasa, traseul incepe sa coboare si ajunge la punctul de
Belvedere Est, numit Peretele Melcului.
In continuare trecem de o zona stancoasa si ajungem pe malul Crisului Repede. In scurt timp urmeaza
podul si gara CFR si ajungem la Cascada si Pestera Vadu Crisului.
Primul popas il vom face pe platoul din fata pesterii, la 305 m altitudine. Dupa un mic popas ,intram sa
viztam pestera Vadu Crisului. Intram in ,,Lumea de sub lume “ .
Pestera de la Vadu Crisului este una din cele mai cunoscute si studiate pesteri din Romania.
Pestera de la Vadu Crisului, a fost descoperita in anul 1903. Din anul 1969, instalatiile subterane sant
modernizate iar pestera este electrificata, fiind cea de a doua pestera din tara in care s-a introdus
iluminatul electric.
Pestera are o lungime de 2700 m , din care 680 de metri sunt vizitabili. Are 3 galerii mai mari, iar una
dintre ele este folosita doar pentru cercetari palentologice, a fost intens cercetata de Emil Racovita.
Pestera este cunoscuta ca una din pesterile cu cea mai bogata fauna cavernicola din Romania.
In 1905 a fost deschisa pentru vizitare, fiind considerata la acea vreme cea mai frumoasa pestera din
Europa. Din 1955 este declarata monument al naturii.
Pestera Vadu Crisului are un aspect mai deosebit deoarece este strabatuta de un curs de apa, ce isi are
originea in platoul carstic Zece Hotare, practic apa care formeaza pestera este aceeasi care formeaza si
cascada Vadu Crisului.
La iesirea din pestera, pe malul stang al Crisulului Repede, apa ce iese din Pestera Vadu Crisului,
realizeaza ultima minune naturala, Cascada Vadu Crisului, o cadere de 9 m, care ajunge intr-un bazin
spectaculos sapat de apa in calcar si pe urma ajunge in Crisul Repede.
Cascada de la Vadu Crisului este una dintre cele mai frumoase cascade din Romania si datorita cadrului
natural spectaculos in care se afla.
Astfel din anul 1955 pestera Vadu Crisului si cascada, cu intregul defileu, au fost declarate rezervatie
naturala.
De la punctul de belvedere o sa admiram cascada, apoi , urmand o carare putin abrupta, o sa coboram pana
la baza cascadei ,de unde se poate admira de aproape caderea de apa si mica grota ,sapata in calcar ,situata
sub cascada.
Spectacolul oferit de natura va fi magic. Totul pare ireal: un spectacol oferit de natura, in care ,,actorii”
principali sunt reprezentati de apa, roca, vegetatie si clima.
Dupa aceasta mini aventura, se revine pe un alt traseu, mai usor , mai lin, paralel cu Crisul Repede pana in
parcarea de la stadion , de unde o sa luam autocarul si ne deplasam la Suncuius ca sa vizitam Pestera
Unguru Mare.
Pestera Unguru Mare este situata in marele meandru al Crisului Repede, intr-un sector ingust din
defileul Suncuius-Balnaca, la aproximativ 250 metri in amonte de confluenta Vaii Mişidului cu Crisul
Repede.
Avem ocazia sa vedem , o altfel de pestera, a carei istorie incepe cu civilizatia pietrei.
Pestera Unguru Mare impresioneaza turistii prin intrarea sa, ce se prezintă sub forma unei arcade largi, de
mari dimensiuni, de 32 metri inaltime si 22 metri latime.
In pestera, un curs de apa laptos isi croieste agale calea. Caracteristica principala a acestuia este culoarea
albicioasa, data de prezenta unui mineral rar, denumit crisit, după numele latin al raului Crisul Repede.
Compusii minerali care-l alcătuiesc isi au originea in apele acide provenite din vechile lucrari miniere
existente in regiune.
In aceasta pestera au fost descoperite urme ale locuirii umane inca din neolitic, epoca de care se leaga
numeroase descoperiri ale unor unelte de piatră: lame cioplite, dalti mestesugite din piatra cioplita si

slefuita. Uneltelor neolitice li se adaugă fragmente de vase ceramice pictate, precum şi obiecte din os asa
cum sunt ace si sule folosite probabil la coaserea pieilor de animale.
Epocii bronzului ii apartin descoperirile cele mai importante. Ele au fost facute in ultima galerie, denumita
„Galeria Sacră”, loc unde a fost descoperita o necropolă datand din această perioada. De aici au fost
scoase la lumina resturi de schelete umane, bucati de vase ceramice, care au putut fi reconstituite in
intregime, piese si unelte din bronz. Piesa cea mai importantă o reprezinta o margea de chihlimbar, de
origine baltica, o raritate in aceasta zona, si care ne arata cat de dezvoltate erau schimburile comerciale in
acea vreme.
Pestera adaposteste si o importanta colonie de lilieci .
Lungimea traseului turistic: 200 de metri. Sector pe care pestera este electrificata.
Durata vizitei: aprox .30 -40 de minute
Dupa atata colindat va propunem o mica relaxare. Plaja la poalele Muntilor Padurea Craiului. Ne vom
bucura de acest colt de rai, de acesta plaja cu nisip . Tarif sezlong =10 Lei/pers.
Optional va exista posibilitatea servirii mesei la restaurantul Pensiunii Gradia, de care apartine ,,plaja de
la munte”
Optional, cei mai curajosi pot face rafting sau un scurt traseu de via ferata.
In jurul orei 19:00 vom porni spre Oradea. Sosire in Oradea aproximativ la ora 21:00
_______________________________________________________
Servicii asigurate : -

transport cu autocar modern 3* sau microbuz
ghid turistic autorizat

Nu sunt incluse in pret
- intrare la Pestera Vadu Crisului : adult = 10 Lei ; copii = 5 Lei
- intrarea la Pestera Unguru Mare : adult = 12 Lei ; copii = 5 Lei

DATA

01.06.2022

PRET / persoana
Adult

Grup 40 pers.

Copii 7 -14 ani

90
70

RON
RON

* Pret calculat pentru un grup de 40 persoane
* Supliment pentru grup de 30 persoane = 10 Ron/pers.
CONDITII DE INSCRIERE / RETRAGERE –conform Contractului de Prestari Servicii Turistice

OBSERVATII :

Conditii de inscriere / anulare / penalizari:
- avans de 40 % din contravaloarea pachetului turistic
- diferenta de 60 % se achita cu 7 zile inainte de data de plecare
Penalizari :
a) 50% din pretul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice
inainte de data plecarii;
b) 80% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face in intervalul 16-30 de zile inainte de
data plecarii;
c) 100% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile
inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program;
•

Prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii.

INFORMATII IMPORTANTE :
•

Aceste trasee sunt dedicate oricarui nivel de pregatire fizica fiind trasee cu dificultate mica si ca
efort de nivel mediu, motiv pentru care invitam in special persoane ce nu obisnuiesc sa participe la
astfel de activitati, (A NU SE CONFUNDA DIFICULTATEA TRASEULUI, CU
DIFICULTATEA DATĂ DE DURATA TRASEULUI ), fara zone periculoase, accesibil
majoritatii turistilor, totusi bocancii de munte sunt esentiali si obligatorii, fara blugi !
**************************************** *************************************
● Bgajul si echipamentul sa contina strictul necesar (rucsac de tura, aproximativ 10L), in care
recomandam sa aveti:
● Pantaloni lungi (fara blugi);
● O bluza mai groasa pe dedesubt;
● Bocanci de munte 3 sezoane sau iarna (fara tenesi/sandale/adidasi de strada);
● Polar/tricou/pantalon de schimb (recomandăm www.merino-shop.ro);
● Ciocolata /Glucoza /Plicuri de zahar;
● Fructe (mere, banane, piersici, etc);
● Minim 2 litri de apa /persoană;
● 3-5 sandwichuri;
● Caciula;
● Manusi;
● ZAMBETE.
OPTIONAL
● Caciula
● Bete de trekking;
● Pastile sau unguent anti-carcel (daca stiti că aveti probleme de genul);
● Geaca tip windstopper;
● Aparat foto;
● Pastile de digestie, sau orice alt tip de pastile care vă pot fi de folos in diferite situatii.

•

ATENTIE ! - Temperatura este posibil sa fie specifica sezonului de vara / toamna, asa ca va
rugam sa tineti cont de acest lucru !
•

Dacă aveti incaltamintea noua, recomandam purtarea lor inainte de eveniment, cel putin 5 ore,
pentru a evita eventualele neplaceri cauzate de bataturi, oricat de comode ar fi acestea!
Pentru aceasta drumetie am hotarat sa fixam limita de varsta in ceea ce priveste copii, astfel
aceasta tura se adresează copiilor cu varsta peste 10 ani si persoanelor adulte pana in 65 de
ani!

Si in final sa nu uitam :
,, Cand mergi in padure…
- Nu lasi nimic in urma , doar urmele pasilor.
- Nu iei nimic in afara de amintiri , fotografii si energie pozitiva.
- Nu omori nimic in afara de timp “
Oameni Arbori Carti

