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Descopera Romania
Descopera Campia Crisurilor
Excursie de 1 zi

Mica Delta din Parcul Natural Cefa - Salonta si
crescatoria de Bizoni din Salonta
Data : 22.
22. 05.
05.2021
2021
TRASEU : Oradea –Cefa - Salonta - Oradea

Va invitam alaturi de noi sa descoperiti experiente de poveste in Campia Crisurilor.
Descopera Parcul Natural Cefa, denumit si Mica Delta din Campia Crisurilor, orasul Salonta si crescatoria
de bizoni de la Salonta.
Drumetia este destinata incepatorilor in ceea ce priveste parcurgerea traseelor pe perioada sezonului cald,
nefiind necesara o pregatire fizica speciala, majoritatea traseelor alese fiind în zone sigure cu un risc
extrem de scazut.
In cadrul drumetiei vom strabate o parte din Parcul Natural Cefa , 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 :
Ziua 1 : Oradea – Cefa – Parcul Natural – Salonta - Oradea
Intalnire cu ghidul la ora 08:30 in Parcarea de la Sala Sporturilor Antonio Alexe. Plecarea spre Cefa.
Sosirea la Parcul Natural Cefa ,numit ,,mica delta din Campia Crisurilor “ un adevarat paradis al
pasarilor si al florilor ,aproximativ la ora 09:00, primul nostru obiectiv turistic din aceasta zi.
Peisajul extraordinar adaposteste o sumedenie de plante rare, amenintate cu disparitia, diferite tipuri de
vegetatie endemica si fauna „cum mai putem intalni doar in Delta Dunarii”.
Aflat chiar la frontiera cu Ungaria, Parcul natural de la Cefa este dovada vie a faptului ca natura nu
cunoaste granite.
Aici, de o parte si de cealalta a liniei imaginare ce separa cele doua tari, poposesc numeroase specii de
pasari migratoare. Cele mai spectaculoase sunt acele momente, de toamna sau primavara, cand intreaga
zona este parca invadata de calatoarele inaripate. Cu putina discretie si rabdare, turistii pot descoperi
atunci un adevarat spectacol, oferit de mii si mii de pasari.
In imediata vecinatate a lacurilor de la Cefa, locul care atrage ca un magnet, pasarile calatoare, se afla
Padurea Radvani. Ea este, la randul ei, un important loc de cuibarit pentru mai multe specii ocrotite.
Iubitorii naturii salbatice pot observa aici starcii cenusii, stârcii de noapte si egretele mici, care isi fac
cuiburile in micuta padure de stejar si frasin ce a supravietuit in mijlocul campiei. In acest loc, care face
parte din Parcul Natural Cefa, cuibaresc si alte specii de pasari, fapt care confera intregii arii protejate
statutul de rezervatie avifaunistică de importanta europeana.
Dificultate: mică | Durată vizită: 2 ore
Dupa acesta mica incursiune plecam la Salonta, pentru a descoperii frumusetea acestui oras.
Prima atestare documentară a localitatii Salonta dateaza din anul 1332 cand, intr-un act papal, asezarea
este numita "socerdas de Ville Zalantha".
Facem o plimbare pietonala in centrul micului orasel pentru a vizita cateva dintre atractiile sale.
Incepem vizita cu simbolul municipiului Salonta, Turnul Ciunt, singurul element de fortificatie ramas in
picioare din ceea ce a fost odinioara sistemul defensiv al orasului Salonta.
Constructia a fost restaurata si gazduieste primul muzeu literar din Romania, Muzeul Memorial Arany
Janos. Este locul unde poate fi vazuta interesanta colectie de carti si obiecte care au apartinut poetului
Arany János.
Langa turn se afla Palatul "Arany" care adaposteste Biblioteca oraseneasca "Teodor Neş" si o galerie de
arta.
Urmeaza apoi casa poetului Arany János (1817-1882). O casa traditionala ,pe locul nasterii unui mare poet
maghiar. Casa sa natala nu s-a pastrat, insa autoritatile locale au construit, pe acel loc, o cladire cu certa
valoare etnografica. Casa, acoperita cu trestie, este considerata a fi reprezentativa pentru modul de locuire
al maghiarilor din aceasta parte a tarii. Fantana din curte dateaza inca din timpul vietii marelui poet si
poate fi izvor de inspiratie pentru toti cei care spera sa-i poata calca pe urme.
Calatorul aflat în Salonta se poate opri în casele ce au apartinut poetilor Arany János, Sinka István şi
Zilahy Lajos, poate depune o floare la statuile acestora sau a revolutionarului pasoptist Kossuth Lajos.
Tecem apoi prin parcul orasului ,unde pot fi admirate numeroase statui si ne indreptam spre impresionanta
cladire in stil eclectic a primariei.
Vizitam apoi in cartierul Avram Iancu, Muzeul Ţăranului Român, o casă taraneasca din zona Buduresei
care sugereaza radacinile locuitorilor acelui cartier
La capitolul "Recorduri mondiale" orasul se poate mandri cu cel mai mare recipient (avand volumul de
5400 litri pana la revarsare) in care s-a preparat cel mai mare volum de gulaş (bograci) din lume.
Cu acest obiectiv incheiem turul de oras pietonal . Ne intoarcem la autocar si plecam spre ferma de
bizoni Euro Bufalo Salonta.
Ferma este considerata cea mai mare crescatorie de bizoni din Europa. La Salonta sunt 800 de exemplare
din cei 5.000 de bizoni din toata Europa.
Primele 30 de exemplare au fost aduse de fermierul austriac din stepele nord-americane.
Ferma se intinde pe o suprafata de 3000 de hectare de teren.

Ferma exporta carnea in toata lumea, insa are comenzi si din tara. Produsul a ajuns si in meniurile
restaurantelor locale, unde este folosita la un preparat care iti lasa gura apa: burgerii cu carne de bizon.
Facem o plimbare printre tarcurile cu bizoni pentru a admira aceste exemplare minunate.
Incheiem ziua de azi cu o oprire la restaurantul Slavia pentru a gusta si noi faimosii burgerii cu carne de
bizon.
Restaurantul Slavia ii va incanta pe turisti cu delicioasele sale preparate ori bauturi, emblematice pentru
bucataria romaneasca, maghiara si slovaca.
Cu aceasta ultima oprire incheiem excursia noastra.
In jurul orei 19:00 vom porni spre Oradea. Sosire in Oradea aproximativ la ora 20:00
_______________________________________________________
Servicii asigurate : - transport cu autocar modern 3* sau microbuz
- ghid insotitor

Nu sunt incluse in pret
- intrare la Muzeul Arany Janos : adult = 5 Lei ; pensionari si copii intre 5 -10 ani = 3 Lei
- intrarea Rezervatia de zimbri Euro Bufalo Salonta .Fara taxa
Optional va exista posibilitatea servirii mesei la un restaurantantul Slavia .
Perioada

22.05.2021

PRET / persoana
Adult

Grup 40 pers.

Copii 7 -14 ani

70
50

RON
RON

* Pret calculat pentru un grup de 20 persoane
* Supliment pentru grup de 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 pantofii cu talpa profilata sunt esentiali pentru aceasta excursie.
**************************************** *************************************

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 omiri nimic in afara de timp “
Oameni Arbori Carti

