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Descopera Romania
Calatori in subteran : Pestera

Meziad - Pestera Farcu - Lacul Vida

Drumetie de 1 zi
Date de plecare : 10.0
10.09
.09.2022
Descopera frumusetea naturii in Tara Beiusului
TRASEU : Oradea – Beius – Meziad – Rosia – Lunca Spriei – Valea Videi – Dobresti - Oradea

Va invitam alaturi de noi sa descoperiti experiente de poveste in Muntii Padurea Craiului.si Tara Beiusului .
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 strabate poteci
tematice -“Descopera Valea Rosia”, 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 Casa de Cultura a Sindicatelor. Plecarea spre Pestera
Meziad, situata 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.
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.
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 la Meziad aproximativ la ora 09:30. Parcarea autocarului se va face in fata Cabanei Meziad.
Scurta pauza de cafea ,la Cabana Meziad, dupa care,plecam spre primul traseu de azi ,Pestera Meziad.
Pentru a se ajunge la pestera se urca in continuare, intr-o plimbare usoara, de-a lungul aceleiasi vai inca un
kilometru pe un drum pietruit, traversand o pitoreasca zona de chei.
Pestera Meziad este una din cele mai mari, mai frumoase si mai cunoscute pesteri turistice din Romania.
Situata pe Valea Pesterii, afluent al Vaii Meziadului.
Pestera se afla la o altitudine de 435 de metri si prezinta doua nivele de carstificare. Are o lungime totala de
4474 m, iar lungime traseu turistic este 1.100 de metri.
Durata vizitei- aproximativ 1 ora.
Pestera a fost descoperita in anul 1863 si a fost considerata mult timp cea mai mare si mai frumoasa pestera
din Romania.
Dimensiunile impresionante ale portalului de acces in pestera (15 metri inaltime si 9 metri latime), precum
si ale interiorului, alaturi de coloniile mari de lilieci si speleoteme capteaza atentia vizitatorilor pe toata
durata vizitarii pesterii.
Cea mai importanta caracteristica a Pesterii Meziad o reprezinta dimensiunea galeriilor si a salilor, ce au
latimi de 20-30 de metri si inaltimi de 15-20 de metri: Sala Mare, Sala Liliecilor, Sala Piramidei sunt doar
csteva exemple in acest sens.
De mentionat si galeriile, denumite sugestiv: Gatul Dracului, Galeria Descendenta, Galeria de Jonctiune si
Podului Natural, punct de referinta pentru circuitul turistic amenajat in Pestera Meziad.
Parcurgand acest traseu de 1.100 metri lungime, turistii pot descoperi aceasta lume subterana in toata
frumsetea ei si in conditii de deplina siguranta.
Dupa aceasta mini aventura, se revine pe acelasi traseu pana in parcarea de la Cabana Meziad , de unde o sa
luam autocarul si ne deplasam la Rosia ca sa vizitam Pestera cu cristale din Mina Farcu.
Este singura pestera cu cristale de calcit amenajata din Europa si a doua din lume care poate fi vizitata. Mai
exista doar una singura amenajata turistic in Africa de Sud. A fost descoperita intr-o galerie miniera, in anul
1987, intamplator de mineri care au vrut sa extinda frontul de lucru.
Pestera cu Cristale din mina Farcu , este singurul loc din Romania unde si turistii care nu au pregatire
speologica pot admira de aproape lumea stralucitoare a delicatelor cristale de calcit. Cei care au ajuns aici

sunt de acord ca frumusetea acestora iti taie rasuflarea.
Turistul care a patruns in acest templu subpamantean este intampinat de stalagmite si stalactite
spectaculoase, dar mai ales de cristale de diferite forme ,culori si dimensiuni,care ofera prin imbinarea lor,
in peisajul subpamantean, un spectacol fascinant.
Pestera se afla in partea central-sudica a Muntilor Padurea Craiului, in bazinul superior al vaii Rosia.
Ajunsi pe platoul carstic, al dealului Farcu, situat la aproximativ 400 m altitudine, o sa parcam autocarul in
fata intrarii de la pestera. Intram apoi in ,,Lumea de sub lume “.
Pestera cu Cristale din mina Farcu cuprinde doua importante componente turistice: galeria de mina
impreuna cu o sala de muzeu dedicata mineritului, cu exponate folosite in munca de zi de zi a minerilor:
utilaje, lampase, unelte… si pestera propriu-zisa.
Dupa o incursiune in muzeul minier, turistii vor putea privi in adancurile unui aven subteran, astfel amenajat
incat sa ofere o perspectiva spectaculoasa spre fundul pamantului. Traseul turistic continua spre pestera
propriu zisa, care, desi este mica, este bogat impodobita cu cristale cu forme diverse. Traseul vizitabil este
de 200 m galerie de mina si 100 m galerie de pestera. Timpul de vizita este estimat la 25 de minute, insa
cand esti acolo, acesta se scurge cu o repeziciune aparte.
Dupa vizitarea pesterii, o sa facem o plimbare pe traseul amenajat de pe dealul Farcu. Durata traseului este
de aproximativ 1 ora (dus-intors) si are o lungime de aproximativ 2 km .Traseul este accesibila tuturor
categoriilor de varsta. Poteca urca de-a lungul colinei din spatele minei, prin padurea de fag si ofera o serie
de privelisti asupra peisajului cultural al zonei Rosia. Primul punct impresionant , de pe traseu, datorita
culorii stancilor, va fi Groapa Rosia . La iesirea din padure, punctul culminant al potecii tematice este
balconul amenajat la punctul de belvedeee Stanul Carnului, care ofera turistilor o perspectiva deosebita
asupra Cheilor vaii Lazuri de la o inaltime de peste 80 de metri. La intoarcere, pe traseu facem un scurt
popas, la locurile special amenajate, pentru hidratare si masa.
Dupa acest mic popas continuam calatoria cu autocarul spre Valea Rosia . Urmatoarea oprire va fi la intrare
in localitatea Rosia ,la moara de apa, numita si ,,Moara cu Noroc”. Singura moara cu apa care mai
functioneaza . Au fost candva opt mori la Rosia, dar acum nu mai sunt.
Avem astfel ocazia sa il cunoastem pe ultimul morar din Rosia, morarul Gheorghe Burtic, poreclit si Dica
Darului, care la cei 90 de ani , este inca in putere si macina la Moara cu Noroc. Moara este mai degraba o
piesa de muzeu, iar morarul isi incanta vizitatorii cantand la hidede -viora cu goarna. Moara are peste doua
sute de ani si a fost cumparata de la proprietar de tatal lui Gheorghe Butic. Este formata dintr-un mecanism
cu roata mare cu palete, construita din lemn si actionata de dirijarea debitului vaii si canalizarea lui, printrun jgheab creat artificial. Cladirea morii este construita din lemn ,in tehnica sasilor, insa nu cu barne ci cu
scandura. Obiectivul atrage turistii ca un magnet, in special turistii starini.
Morarul este mereu acolo, asteptand clientii, dar mai ales turistii. Dupa ce am ascultat glasul viorii cu
goarna , ne luam ramas bun de la Dica Darului si plecam spre ultimul nostru popas de azi, Lacul Vida.
Situat in localitatea Luncasprie, pe Valea Videi. In apropiere sunt cheile Videi, cele mai lungi chei din
Muntii Apuseni, peste 10 km .
Lacul de acumulare Vida , sau Lacul cu vartej ,cu mai este numit, are o suprafata de 6 hectare, iar inaltimea
barajului este de 10 m si a fost construit in anul 1967.
Pe suprafata sa se oglindeste padurea, conferindu-i o culoare mirifica, in functie de anotimp. Deversorul
palnie este curiozitatea lacului. Este un caz unic cu astfel de constructie cu palnie. Aceasta are efectul de a
micsora presiunea apei in situatia de ploi abundente asupra digului.
Optinal se poate face o scurta plimbare pe malul lacului , lung de 2 km, pana la coada lacului. Poteca nu este
dificila, nu are mari diferente de nivel iar drumetia este foarte frumoasa din punct de vedere peisagistic.
Cu acest ultim obiectiv turistic se incheie drumetia noastra de azi.
In jurul orei 19:00 vom porni spre Oradea. Sosire in Oradea aproximativ la ora 20:00
/////////////////////////////////

,,Bucura-te de ce a lasat natura, lasa-te fascinat de unicitate si recomanda cat mai multor persoane sa
vada minunile nestiute din Romania “
_______________________________________________________
Servicii asigurate : -

transport cu autocar modern 3* sau microbuz
ghid turistic autorizat

Nu sunt incluse in pret
- intrare la Pestera Meziad : adult = 15 Lei ; copii intre 5 -10 ani = 10 Lei
- intrarea la Pestera Farcu : adult = 15 Lei ; copii intre 5 -10 ani = 10 Lei

Optional va exista posibilitatea servirii mesei la un restaurant din zona, la o pastravarie.

DATA

10.09.2022

PRET / persoana
Adult

Grup 40 pers.

Copii 7 -14 ani

90
60

RON
RON

* Pret calculat pentru un grup de 40 persoane
* Supliment pentru grup de 30 persoane = 5 Ron/pers.
* Supliment pentru grup de 25 -15 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 !
Pentru intrarea in pestera va rugam sa aveti o geaca mai groasa.

**************************************** *************************************
● Bagajul si echipamentul sa contina strictul necesar (rucsac de tura, aproximativ 10L), in care
recomandam sa aveti:
● Geaca tip windstopper,
● O bluza mai groasa pe dedesubt;
● Bocanci de munte (fara tenesi/sandale/adidasi de strada);
● Polar/tricou/pantalon de schimb
● Ciocolata /Glucoza /Plicuri de zahar;
● Fructe (mere, banane, piersici, etc);
● Minim 2 litri de apa /persoană;
● 3-5 sandwichuri;
● ZAMBETE.
OPTIONAL
● Caciula
● Bete de trekking;
● Pastile sau unguent anti-carcel (daca stiti că aveti probleme de genul);
● 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 !
-Temperatura in interiorul pesterii este constanta intre 9-12 grade Celsius.
•

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

