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Descopera Romania
Cheile Turzii – Arieseni
Drumetie de 2 zile
zile
Perioada : 27.0
27.05
.05 - 29.0
29.05.
.05.202
5.2022
2022
TRASEU : Oradea – Turda- Salina Turda – Cheile Turzii – Rametea –Arieseni –Pestera Scarisoara

–Vartop - Groapa Ruginoasa - Oradea
Va invitam alaturi de noi sa descoperiti experiente de poveste in Parcul Natural Apuseni si Muntii
Trascaului.
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 Parcul Natural Apuseni si Muntii Trascaului, 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 – Turda- Salina Turda – Cheile Turzii – Rimetea – Arieseni
Intalnire cu ghidul la ora 07:00 in Parcarea de la Csa de Cultura a Sindicatelor spre Turda.
Sosirea la Salina Turda aproximativ la ora 10:00, primul nostru obiectiv turistic din aceasta zi.
Salina Turda este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice subterane din lume. Conceputa in
zilele noastre ca un muzeu neobisnuit si inedit de istorie a mineritului in sare, mina de sare aflata in zona
Durgău – Valea Sarata din Turda dateaza, conform dovezilor arheologice, din perioada preromană (50
î.C.-106 d.C.)
Ca sarea-n bucate, Salina Turda nu poate lipsi din traseul turistilor care ajung in zona Clujului sau a
Transilvaniei. Cateva dintre atractiile salinei pe care le vom vizita azi sunt : Galeria Franz Josef, Mina
Iosif – sala ecourilor, Sala Crivacului, Mina Rudolf, Mina Terezia.
Pentru a ne bucura de aceste frumuseti ascunse in inima pamantului, se coboară 13 „etaje”, la fiecare pod
de odihna fiind marcat in perete anul in care a fost exploatat nivelul respectiv.
Pentru cei care nu doresc sa coboare pe scari, sta la dispozitie liftul panoramic, care le ofera turistilor o
imagine de ansamblu asupra intregii mine.
In salina exista o sala de concerte, teren de sport, bowling, minigolf dar şi o gondola imensa.
In Mina Terezia s-a construit un debarcader pe lac cu barci care permit plimbarea turistilor pe lacul salin.
Dupa acesta mica incursiune in subteran , urcam de la lacul salin, la suprafata , cu liftul panoramic, pentru
a ne bucura de o priveliste de ansamblu asupra minei.
Dificultate: mică | Durată vizită: 2 ore
Dupa ce vizitam salina, ne intoarcem la autocar si plecam spre urmatorul obiectiv turistic –Cheile Turzii.
Cheile Turzii se incadreaza cu siguranta printre cele mai frumoase si impresionante sectoare de chei din
Romania, un superb peisaj carstic , realizat de raul Hasdate, un mic afluent al Ariesului in calcarele
jurasice din nord-estul muntilor Trascau. Rezervatia complexa (geologica, floristica, faunistica,
arheologica) in care este inclusa zona adaposteste peste 60 de pesteri ,dar si o serie de colturi stancoase,
coloane, pereti abrupti. In afara de peisajul exceptional Cheile Turzii adapostesc o serie de plante si
animale ocrotite sau rare.
In chei se intalnesc numeroase specii de fluturi din genurile Eubleme, Phybalopterix, Heterogynis,
Dysaukes precum si specii de plante: usturoiul de stancarie (Allium obliquum) si scorusul (Sorbus dacica).
Pesterile din Cheile Turzii sunt renumite si pentru faptul ca turdenii aici si-au gasit adapost de-a lungul
istoriei ori de cate ori au avut loc invazii de popoare migratoare. Urmele de locuire din Cheile Turzii
indica prezenta omului in aceste pesteri inca din Paleoliticul Mijlociu, din Neolitic si apartinand culturii
Cotofeni. Cheile Turzii ,sunt cheile cu cei mai inalti pereti verticali din cadrul Muntilor Apuseni.
Traseul potecii prin chei, se strecoara paralel cu firul vaii, pe unele portiuni, poteca fiind amenajata direct
in stanca.
Ca sa ajungem la capatul de sus al Cheilor vor trebui sa traversam 4 poduri de-a lungul celor aproape 3
kilometri. Peretii de stanca inalti de pana la 200 de metri, pesterile misterioase, plantele rare şi traseele de
drumetie fac din Cheile Turzii, un loc impresionant .
Cheile Turzii pot fi relaxante sau provocatoare, in functie de cat de mult isi doresc turistii sa se aventureze
prin relieful abrupt.
ATENTIE
Pentru vizitarea defileului Cheilor Turzii este nevoie sa fiti echipati cu incaltaminte cu talpa profilata ( nu
neteda) pentru a preveni alunecarea si sa aveti la indemana: bluza / haina pentru vreme mai rea, recipient
cu apa de baut, rucsac (nu geanta) pentru diferite articole care sa va lase mainile libere. Exista zone
inguste ale potecii care trec peste stanca si unde este amplasata o coarda metalica pentru sustinere unde
trebuie multa ATENTIE.
Total circuit cu plecare de la Cabana Cheile Turzii : 2540 m /dus-intors
Diferenta de nivel +420 m, + 455 m.

Durata dus-intors aprox. 2 ½ ore (+,- in functie de componenta grupului si ritmul de mers), timp în care
sunt incluse pauzele de hidratare, pauzele de masă, pauzele de fotografie, pauzele la principalele obiective
vizitate !
Traseul cu un grad de dificultate mica spre medie,creat pentru orice nivel de pregatire fizica si/sau
persoanelor lipsite de experienta in ceea ce privesc traseele montane !
Reintorsi la parcarea de la Cabana Cheile Turzii, avem timp sa savuram o placinta traditionala.
Dupa scurta pauza, plecam cu autocarul spre satul Rimetea. In Rimetea ai senzatia ca te-ai teleportat intro alta tara. Locul este de o frumusete rapitoare.
Astfel, se spune ca in Rimetea soarele rasare de două ori: prima oara la linia orizontului, iar a doua oara
dupa Piatra Secuiului. Acest fenomen este unic in Romania.
Satul se aflata intr-o vale, la poalele muntilor Trascaului. Asadar, langa sat se ridica, aproape dramatic,
Piatra Secuiului - un perete stancos foarte spectaculos, inalt de 1129 de metri.
Satul pastreaza obiceiurile populare vechi de mai bine de o mie de ani. Localnicii respecta aceste obiceiuri
cu sfintenie, in viata de zi cu zi.
Renumit pentru conservarea patrimoniului cultural, satul a primit în 1999 premiul „Europa Noastră” oferit
de Comisia Europeana.
Majoritatea caselor secuiesti din Rimetea sunt frumos restaurate si pastreaza cu sfintenie stilul initial, toate
fiind zugravite in alb.
La Rimetea sunt aproximativ 200 de cladiri traditionale (case, grajduri, ateliere etc.) construite intre
secolele XVII si XIX; cea mai veche casa din sat este casa unui miner, construita in 1668 şi renovata după
2004.
Istoria satului, mobila pictata manual in stilul Torockó, instrumentele de uz casnic, la fel şi costumele
populare, diferite lucrari realizate “handmade” pot fi admirate atat in muzeul din localitate, foarte frumos
amenajat in centrul satului, cat si in cele mai multe din casele oamenilor.
O sa facem o plimbare pe stardutele satului , o sa admiram casele de culoare alba cu portile verzi si
muscatele rosii in geam.
Poate fi vizitata Biserica fortificata construita in secolul al XVIII-lea, muzeul privat al doamnei Geley
Anna, care adaposteste o bogata colectie de arta populara, muzeul deschis de tanti Ida in fostul atelier de
cârpaci detinut de tatal sau, moara de apa din 1752, construita de Toroczkai Klára.
Dupa plimbarea pe stradutele satului, va propun sa ne relaxam la o bautura traditionala la cea mai veche
carciuma din sat.
Dupa scurta relaxare plecam cu autocarul spre Arieseni. Sosire la pensiune, cazare. Optional se poate
servi cina la restaurantul pensiunii.
Ziua 2 : Arieseni –Pestera Scarisoara – Vartop –Groapa Ruginoasa – Oradea
Dupa micul dejun plecam spre Pestera si ghetarul Scarisoara, un loc unic in Romania.
Al doilea ghetar subteran ca marime din lume se afla in Parcul National Apuseni din judetul Alba.
Vom descoperi azi ,Pestera Scarisoara, magia unei lumi subterane.
Ghetarul de la Scarisoara este prima pestera din tara noastra declarata monument al naturii, avand acest
statut din anul 1938.
Ajunsi la Scarisoara o sa parcam autocarul si o sa facem o plimbare usoara pana la pestera, pe un drum
pietruit, aproximativ 10 minute.
Intrarea in Ghetarul de la Scarisoara se face prin intermediul unui impresionant aven, a carei gura, cu un
diametru de pana la 60 m, se deschide in inima padurii care imbraca Creasta Parjolii. O poteca ingusta
sapata in stanca si cateva scari metalice ancorate in pereti inlesnesc coborarea celor 48 m cat masoara
adancimea avenului. Pe fundul lui se pastreaza in tot timpul anului un strat gros de zapada - primul semn
al lumii inghetate adapostita in adancuri. Coborarea afecteaza puternic temperatura parca pentru a marca
trecerea intr-o alta lume, cea a subteranului.
Intrarea in pestera se face printr-un portal impresionant masurand 24 m inaltime si 17 m latime.
Dupa ce trecem de poarta o sa intram in impresionanta Sala Mare a pesterii, pentru ca este imposibil ca
aceasta minune a naturii sa nu impresioneze pana la un punct in care cuvintele sunt prea putine pentru a

descrie impactul. Pestera Scarisoara este altfel. Acel ceva aparte al pesterii Scarisoara sta in grandoarea ei
si intr-un peisaj rupt parca din alta lume.
Pestera este formata dintr-o singura incapere cu o intindere totala de peste 700 de metri in mijlocul careia
se afla blocul de gheata vechi de peste 4000 de ani si cu un volum masurat de 75.000 de metri cubi.
In pestera se pot admira stalagmite de gheata, unele permanente, alte prezente doar pe perioada iernii si
relief carstic tipic dar bogat in diversitate si impresionant ca frumusete.
In latura opusa intrarii, o sa vedem un tobogan abrupt de gheata, care da acces intr-o a doua sala, denumita
Biserica. Intr-adevar, aici apar primele formatiuni stalagmitice de gheata, intruchipate in coloane masive
ale caror capete maciucate sclipesc uneori sub razele de lumina reflectate de zapada din fundul avenului,
aidoma unor gigantice lumanari aprinse.
Biserica incheie zona turistica din interiorul pesterii, restul cavernamentului functionand pana in prezent
ca rezervatie stiintifica, cu doua sectoare distincte Rezervatia Mica si o galerie descendenta, Galeria
Maxim Pop.
Altitudine : 1165 m , diferenta de nivel 105 m.
Durata dus-intors aprox. 2 ½ ore (+,- in functie de componenta grupului si ritmul de mers), timp în care
sunt incluse pauzele de hidratare, pauzele de masă, pauzele de fotografie, pauzele la principalele obiective
vizitate !
Traseul cu un grad de dificultate mica spre medie,creat pentru orice nivel de pregatire fizica si/sau
persoanelor lipsite de experienta in ceea ce privesc traseele montane !
Reintorsi la parcarea de la Cabana Cheile Turzii, avem timp sa savuram o placinta traditionala.
Important -Conditii de vizitare. Sectorul turistic al pesterii, cuprinzand avenul, Sala Mare si Biserica,
este dotat cu amenajari (scari metalice in aven si podete de lemn in Sala Mare) care fac inutil un
echipament special. Se recomanda incaltaminte potrivita pentru drumetii montane si folosirea unei
imbracaminti calduroase, deoarece temperatura maxima din Sala Mare este de numai -0,5°C ..
Dupa aceasta mini aventura, se revine pe acelasi traseu, aproximativ 10 minute, pana in parcarea.
Scurta pauza de cafea.Va recomandam sa gustati faimoasele placinte cu fructe de padure, facute de catre
localnice.
Dupa aceasta binemeritata relaxare, o sa luam autocarul si ne deplasam la Vartop ca sa vizitam Groapa
Ruginoasa.
Numita si micul mare canion al Apusenilor. Groapa Ruginoasa este o ravenă uriasa, un spectaculos
fenomen de eroziune. Fenomenul este o adevarata rana vie in inima muntelui. Eroziunea lucreaza si in
prezent, largind, an de an, dimensiunile gropii. Oficial, Groapa Ruginoasa are circa 600 de metri latime si
adancimi ce depasesc 100 de metri. Groapa ruginoasa este la o altitudine de 1373 m.
Dupa ce parcam autocarul, o sa incepem urcarea spre Groapa Ruginoasa. Urcarea dureaza aproximativ 40
de minute. Traseul presupune catarare pe alocuri si bune abilitati de echilibristica insa nimic din toate
acestea nu te pot determina sa renunti. Vei fi absorbit de frumusetea si maiestria cu care, drumul nostru,
este modelat de talentata natura. Ti se va alatura si ea, fiindu-ti sprijin de nadejde in parcursul tau. Printre
brazii desi, lumina soarelui se strecoara in raze rosietice pana pe pamantul cenusiu, creand o atmostefa de
basm. Nu mai vorbesc de aerul proaspat si racoros de umbra cu aroma de brad.
Dupa ce am urcat portiunea mai dificila, poteca intra intr-o poiana de iarba si flori, iar capatul acesteia
,usor in urcare da senzatia ca se termina in cer.
In acest „cer” se va deschide Groapa Ruginoasa, o gura de iad rosu-portocaliu, o „rana deschisa” a
muntelui care pare ca se largeste mereu ca sa inghita in ea pamantul viu ce o inconjoara, un ,,frumos
proces de distrugere” a naturii, un spectacol !.
De aici de la acest excelent punct de belvedere natural, se pot observa in departare, Pietrele Galbenei,
Cetatile Ponorului, Platoul Padis, Poiana Florilor.

Drumul de intoarcere va fi mult mai usor, mai lin. O sa ne intoarcem pe un alt traseu. Pe drumul forestier.
De aici de sus o sa avem o priveliste spectaculoasa asupra satului de vacanta Vartop-Arieseni ,a partiilor
de la Vartop si a Varfului Bihorul, numit si Curcubata Mare (cel mai inalt din Carpatii Occidentali- 1849
m).
Ajunsi in satul de vacanta Vartop, optional se poate servi cina la un restaurant din zona.
Diferenta de nivel +1150 m, +1373 m.
Durata dus-intors aprox. 2 ore -2 ½ ore (+,- in functie de componenta grupului si ritmul de mers), timp în
care sunt incluse pauzele de hidratare, pauzele de masă, pauzele de fotografie, pauzele la principalele
obiective vizitate !
Traseul cu un grad de dificultate medie, 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).
Cu aceasta plimbare incheiem drumetia noastra.
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
- 1 noapte cazare cu demipensiune la pensiune 3* in Arieseni
- ghid insotitor

Nu sunt incluse in pret
- intrare la Salina Turda : adult = 60 Lei ; pensionari si copii intre 5 -10 ani = 30 Lei
- intrarea Rezervatia Cheile Turzii : adult = 6 Lei ; pensionari si copii intre 5 -10 ani = 4 Lei
- intrare la Pestera Scarisoara : adulti 15 Lei ; pensionari si copii intre 5 -10 ani = 10 Lei
Optional va exista posibilitatea servirii mesei la un restaurant din zona, la o pastravarie

Perioada

27.05 – 29.05.2022

PRET / persoana
Adult

Grup 40 pers.

Copii 7 -14 ani

390
…..

RON
RON

* Pret calculat pentru un grup de 40 persoane
* Supliment pentru grup de 30- 25 persoane = 20 Ron/pers.
* Supliment pentru grup de 15 persoane = 30 Ron/pers.
CONDITII DE INSCRIERE / RETRAGERE –conform Contractului de Prestari Servicii Turistice

OBSERVATII :
Conditii de inscriere / anulare / penalizari:
- avans de 30 % din contravaloarea pachetului turistic
- diferenta de 70 % se achita cu 21 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 omiri nimic in afara de timp “
Oameni Arbori Carti

