CONTACT
AVENTURA TA ÎN MUNŢII APUSENI
ÎNCEPE AICI, CU NOI!

+40 742 192 115 Mircea IEPURE
+40 755 954 876 Iulia POP
teamnewspirit@gmail.com
www.facebook.com/pages/TeamNew-Spirit

TURURI GHIDATE
Echipa TNS este echipa pasionată şi competentă să vă ghideze într-o gamă
largă de activităţi outdoor în Parcul Natural Apuseni.
Profesional, ne ghidăm după atribute precum siguranţă, standarde de
calificare recunoscute naţional şi internaţional, calitate a serviciilor,
respect pentru mediu.
Pentru activităţile tehnice, folosim cele mai noi şi performante mijloace de
asigurare; corzile, sistemele de scripeţi, buclele, hamurile şi sistemele de
coborâre şi asigurare sunt în conformitate cu normele UIAA.

DRUMEŢIE

CANYONING

SPEOTURISM

VIA FERRATA

DESPRE NOI

Ne numim Iulia Pop şi Mircea Iepure, suntem ghizi turistici, ghizi de speoturism, lideri în canyoning şi lideri
montani cu recunoaştere internaţională şi în anul 2012 am înfiinţat împreună societatea Team New Spirit.
De atunci, oferim atât turiştilor pasionaţi cât şi celor curioşi, experienţe diverse în natură. Printre activităţile
şi ofertele noastre turistice se numără drumeţiile montane, drumeţiile tematice, vizitele în peşteri
neamenajate (cu echipament specific pus la dispoziţie), turele de canyoning (cu echipament specific pus la
dispoziţie), via-ferrata (cu echipament specific pus la dispoziţie), activităţile de treasure-hunt, ateliere de
rapel şi tiroliană, jocurile şi programele de teambuilding. Prin diversitatea programelor şi gradul de
dificultate variat al acestora, ele se adresează atât novicilor în aceste activităţi, cât şi celor mai
experimentaţi.
Dincolo de experienţa bogată în domeniul turistic şi montan, investim constant şi continuu în formarea
noastră profesională, astfel încât astăzi facem parte din asociaţii de profesionişti în domeniu, recunoscute
la nivel naţional sau internaţional. Astfel, putem garanta clienţilor noştri calitatea serviciilor oferite şi
siguranţa crescută în cadrul activităţilor outdoor. În plus, prin parteneriatele dezvoltate putem oferi
clienţilor noştri tururi ghidate exclusiviste, ca de exemplu tururi în ariile naturale protejate, inaccesibile
publicului larg, practicate pe baza unui turism responsabil.

SERVICIILE
NOASTRE
DRUMEŢIILE MONTANE ȘI/SAU TEMATICE sunt modalitatea cea mai accesibilă prin care iubitorii de
natură pot descoperi şi cunoaşte în detaliu mediul natural înconjurător dar şi istoria, cultura, tradiţiile şi
valorile legate de zonele pe care le vizitează. Este activitatea în aer liber care aduce mintea şi corpul
împreuna, fie ca este practicată cu scop de relaxare, fie că are scopul cunoşterii şi depăşirii propriilor
forţe şi convingeri. Ea contribuie la menţinerea sau îmbunătăţirea starii de sănătate pe termen lung.

·
SPEOTURISM-ul reprezintă o activitate pluridisciplinară, cu o puternică valoare educativă care reuneşte
mai multe aspecte, printre care şi vizitarea peşterilor neamenajate. Peşterile atrag prin senzaţia ce o
provoacă datorită necunoscutului, prin frumuseţea lor, a ornamentaţiilor care le împodobesc, dar şi prin
satisfacţia şi mulţumirea pe care ţi le dau cunoaşterea şi parcurgerea lor. Pe lângă varietatea
speleotemelor, peşterile vizitate pot avea un caracter sportiv (mers prin apă, cascade, porţiuni de
escaladă, târâşuri, rapeluri, etc) şi se practică însoţiţi de ghizi specializaţi şi folosind tehnică şi
echipament specific.
CANYONING-ul presupune parcurgerea pe firul apei a canioanelor, văilor sau cascadelor, folosind o
varietate de tehnici cum sunt: rapelul, înotul, săriturile, mersul prin apă, etc. În parcurgerea unui canion se
pot întâlni cascade ce trebuiesc coborâte pe coardă, marmite unde trebuie înotat, săritori care se caţără,
curenţi repezi care se trec cu tiroliene, bazine în care se sare, la care putem adăuga pasaje de peşteră.
Canyoning-ul este una dintre cele mai spectaculoase şi antrenante activităţi de aventură.

SERVICIILE
NOASTRE
VIA FERRATA reprezintă un traseu montan aflat la graniţa între drumeţie şi căţărare, fiind diferit de
escaladă prin faptul că este prevăzut de la intrare pană la ieşire cu cabluri, cu scări şi eventual cu poduri
metalice, prinse direct în stancă. Parcurgerea se face cu echipament specific, kit via ferrata: casca, ham,
lonje cu absorbitor de şoc, carabiniere tipice..
RAPEL-ul reprezintă coborârea controlată a unui perete de stanca abrupt/a unei saritori cu ajutorul
materialelor şi tehnicii alpine. Mecanismele de coborâre sunt simple şi sigure, controlate de către
participant, monitorul putând interveni oricând e nevoie.

JOCURILE DE TEAM-BUILDING sunt activităţi antrenante destinate grupurilor care doresc să interrelaţioneze cu colegii şi sa îşi dezvolte toate atuurile unei echipe. Ele se pot organiza atât outdoor cât şi
indoor, atunci când vremea este capricioasă şi ne obligă să stăm înăuntru. Se pot organiza variate jocuri,
pentru adulţi sau copii, în funcţie de numărul de participanţi, de spaţiul existent, de cerinţele
conducătorului de grup.
Asemenea jocurilor de team-building, se pot organiza JOCURILE DE TREASUREHUNT, la care participanţii
vor trece prin diferite probe, în urma cărora vor primi indicii, care, descifrate şi rezolvate, le vor permite
să ajungă la comoară! Probele prin care vor trece participanţii pot fi oricare din activităţile menţionate
anterior, şi nu numai.

DRUMEŢIE

DURATĂ ACTIVITĂŢI
- 7 - 8 ore

1. DRUMEŢIE TEMATICĂ GROAPA DE LA BARSA ŞI
CETĂŢILE PONORULUI
Rezervaţia Naturală Groapa de la Barsa sau Depresiunea Barsa este una dintre cele mai sălbatice din
Munţii Apuseni, cu un climat umed ce a favorizat dezvoltarea unei vegetaţii luxuriante, ceea ce face
din acest traseu unul aventuros. Forme carstice deosebit de interesante prin varietatea lor se găsesc
aici : un ponor prăbuşit de mari dimensiuni, actualmente înierbat, un altul cu pod natural, un lac
suspendat cu apă negricioasă situat într-o dolină, Tăul Negru şi mai multe peşteri. În cadrul
drumeţiei vom înţelege relieful carstic de suprafaţă şi de profunzime şi biodiversitatea de care
dispune această zonă protejată.
Cetăţile Ponorului reprezintă cel mai grandios complex carstic din România! Este format din trei
doline adânci, aflate într-o depresiune cu un diametru de 1 km şi adâncimea de aproximativ 300 m,
împădurite, cu pereţi foarte abrupţi şi o peşteră care uneşte aceste doline prin subteran. Portalurile
de mari dimensiuni ale peşterii, ferestrele naturale care fac conexiunea cu lumina de la exterior,
traseul de-a lungul râului subteran şi perspectiva de ansamblu asupra dolinelor, de deasupra
pereţilor de câteva sute de metri înălţime, fac din acest traseu unul cu adevărat spectaculos!

COST: DE LA 120 LEI/PERSOANĂ/TUR ; INCLUDE ECHIPAMENT
(CASCĂ, LANTERNĂ FRONTALĂ)

Participanţi:
- persoane peste 12 ani
- persoane cu o stare de sănătate adecvată tipului de activitate

GRAD DE IMPLICARE ŞI
DIFICULTATE
- traseu de aproximativ 13 km lungime cu o diferenţă
de nivel de 700 m. Traseul cuprinde câteva porţiuni
abrupte sau expuse sau pante cu grohotiş, porţiuni
asistate sau nu cu cabluri. Vizita sectorului de peşteră
în Cetăţile Ponorului implică mers de-a lungul cursului
subteran, posibil uneori chiar prin apă.

ECHIPAMENT NECESAR
- Încălţăminte pentru drumeţie montană (ghete,
semighete de munte) - există posibilitatea să se ude
- Rucsac de capacitate medie (~30L) cu husă de ploaie
- Îmbrăcăminte cu proprietăţi termice, antiploaie şi
antivânt (windstopper/ polar + pelerină de ploaie /
geacă de goretex)
- Acesorii pentru protecţie solară (după caz) : ochelari
de soare, buff/şapcă/batic/pălărie,
cremă pentru protecţie solară
- Beţe de trekking (opţional)
- un sac de gunoi

DRUMEŢIE

DURATĂ ACTIVITĂŢI
-

2. DRUMEŢIE CIRCUIT PE MĂGURA VÂNĂTĂ
Masivul Măgura Vânătă este locul unde drumeţul are şansa de a admira natura în starea ei cea mai
pură. Vegetaţia abundentă şi densă formată din pădurea de molid, jnepeni, ienupăr, tufe de afin, un
covor de muşchi moale transformat pe alocuri în mici turbării, oferă locuinţă pentru multe păsări şi
animale. Datorită faptului că traseul nu se află în itinerariul turiştilor grăbiţi, este în general puţin
frecventat, aşa că aici pot fi observate specii rare, precum cocoşul de munte. Cele câteva puncte de
belvedere de pe traseu oferă privelişti largi, frumoase, spre bazinul larg al Someşului Cald, pe de o
parte, iar spre Padiş, pe de alta. Ampla desfăşurare de culmi domoale acoperite de nesfârşite păduri
de răşinoase contrastează cu relieful haotic de carst al zonei Padiş, dincolo de care, în zilele
senine, zărim creasta ce limitează bazinul Glăvoi-Borţig, creasta Ţapu-Știrbina, un plan mai departe,
în care este scobită rana sângerie a Gropii Ruginoase, iar în ultimul plan, coama prelungă a Masivului
Biharia cu ghemul rotund al vârfului Cucurbăta Mare, mărginit lateral de două piramide mai ascuţite:
Piatra Grăitoare şi Cucurbăta Mică.

COST: DE LA 65 LEI/PERSOANĂ/TUR
Participanţi:
- persoane peste 12 ani
- persoane cu o stare de sănătate adecvată tipului de activitate

4 - 5 ore

GRAD DE IMPLICARE ŞI
DIFICULTATE
- traseul este sub formă de circuit, are o lungime de 12
km şi o diferenţă de nivel pozitivă de 350 m
- treseul nu prezintă zone expuse sau dificultăţi
tehnice

ECHIPAMENT NECESAR
- Încălţăminte pentru drumeţie montană (ghete,
semighete de munte) - există posibilitatea să se ude
- Rucsac de capacitate medie (~30L) cu husă de ploaie
- Îmbrăcăminte cu proprietăţi termice, antiploaie şi
antivânt (windstopper/ polar + pelerină de ploaie /
geacă de goretex)
- Acesorii pentru protecţie solară (după caz) : ochelari
de soare, buff/şapcă/batic/pălărie,
cremă pentru protecţie solară
- Beţe de trekking (opţional)
- un sac de gunoi

DRUMEŢIE
DURATĂ ACTIVITĂŢI
- 5-6 ore pentru drumeţie la care se adaugă 1 oră
vizitarea peşterii

3. DRUMEŢIE ŞI VIZITĂ LA PEŞTERA GHEŢARUL DE LA VÂRTOP
Peştera Gheţarul de la Vârtop, numită şi Peştera Minunată, datorită bogăţiei de formaţiuni cu care
este împodobită, este celebră îndeosebi pentru faptul că în anul 1974, cercetători din cadrul
Institutului de Speologie Emil Racoviţă din Cluj-Napoca au descoperit în interiorul ei 3 urme de
hominid imprimate în planşeul peşterii, aparţinând omului de Neanderthal. Din acest motiv, peştera a
fost declarată monument al naturii, vizitarea ei putându-se face doar în prezenţa unui ghid. Un lucru
interesant este faptul că, dincolo de arcada de la intrarea în peşteră, în sezonul rece, se dezvoltă un
depozit de gheaţă ce se menţine până vara târziu! În sala de la intrare se găsesc stalagmite,
stalagtite şi coloane de gheaţă de mari dimensiuni!
Vizitarea peşterii se face pe un sector de aproximativ 360 m, uşor ascendent, cu 30 m diferenţă de
nivel şi durează aproximativ o oră.

COST: DE LA 100 LEI/PERSOANĂ/TUR, INCLUDE ECHIPAMENT
(CASCĂ, LANTERNĂ FRONTALĂ)
Participanţi:
- persoane peste 14 ani
- persoane cu o stare de sănătate adecvată tipului de activitate

GRAD DE IMPLICARE ŞI
DIFICULTATE
- traseul dus-întors, are o lungime de 16 km şi o
diferenţă de nivel pozitivă de 500 m. Porţiunea finală a
traseului, respectiv urcarea spre peşteră se face pe o
pantă accentuată (ultimii 600 m lungime, 180 m
diferenţă de nivel)
- treseul nu prezintă zone expuse sau dificultăţi
tehnice

ECHIPAMENT NECESAR
- Încălţăminte pentru drumeţie montană (ghete,
semighete de munte)
- Rucsac de capacitate medie (~30L) cu husă de ploaie
- Îmbrăcăminte cu proprietăţi termice, antiploaie şi
antivânt (windstopper/ polar + pelerină de ploaie /
geacă de goretex)
- Acesorii pentru protecţie solară (după caz) : ochelari
de soare, buff/şapcă/batic/pălărie,
cremă pentru protecţie solară
- Beţe de trekking (opţional)
- un sac de gunoi

DRUMEŢIE

DURATĂ ACTIVITĂŢI
- 3 ore la care se adaugă 1 oră accesul şi vizita în
Peştera Șura Boghii

4. DRUMEŢIE TEMATICĂ LA AMFITEATRUL ȘI
PEȘTERA BOGHII
Pietrele Boghii sau Amfiteatrul Boghii reprezintă un balcon natural cu panoramă largă, sub
care se găseşte un abrupt format din pereţi de stancă înalţi de 100 m şi care se continuă cu o
pantă foarte înclinată cu grohotişuri şi pădure, ce coboară încă vreo 300 m diferenţă de nivel
până în Valea Boga. Priveliştea de aici este excepţională! Într-unul din pereţii acestui abrupt
se află Peştera Șura Boghii (peşteră neamenajată, fără dificultăţi tehnice, de mici dimensiuni 212 m lungime), accesibilă coborând o pantă accentuată cu grohotiş. Accesul este securizat
de prezenţa ghizilor care amenajează o balustradă descendentă de coardă pentru facilitarea
acestuia. Totodată este o zonă de protecţie strictă de pe teritoriul Parcului Natural Apuseni,
datorită biodiversităţii crescute întâlnite aici, fiind şi un habitat pentru cele câteva exemplare
de capră neagră.

COST: DE LA 50 LEI/PERSOANĂ/TUR
Participanţi:
- persoane peste 12 ani
- persoane cu o stare de sănătate adecvată tipului de activitate

GRAD DE IMPLICARE ŞI
DIFICULTATE
- traseul este sub formă de circuit, are o lungime de
aproximativ 5 km, diferenţă de nivel pozitivă redusă
(150 – 200 m)
- accesul la Peştera Șura Boghii implică un pasaj
abrupt cu grohotiş unde participanţii vor fi asistaţi.

ECHIPAMENT NECESAR
- Încălţăminte pentru drumeţie montană (ghete,
semighete de munte)
- Rucsac de capacitate medie (~30L) cu husă de ploaie
- Îmbrăcăminte cu proprietăţi termice, antiploaie şi
antivânt (windstopper/ polar + pelerină de ploaie /
geacă de goretex)
- Acesorii pentru protecţie solară (după caz) : ochelari
de soare, buff/şapcă/batic/pălărie,
cremă pentru protecţie solară
- Beţe de trekking (opţional)
- un sac de gunoi

DRUMEŢIE
DURATĂ ACTIVITĂŢI
- 4 - 5 ore

5. DRUMEŢIE LA POIANA CĂLINEASA,
“SATUL DE VARĂ” AL MOŢILOR
Traseul spre Poiana Călineasa urmează poteci şi drumuri forestiere, parcurge păduri şi platouri
carstice, printre lapiezuri şi doline, ne permite să aruncăm o privire asupra zonelor turistice Padiş şi
Ic Ponor, pentru ca în cele din urmă să ajungă în uriaşa Poiană Călineasa. Acest loc este un tărâm
plin de farmec, povești și tradiţie, un loc în care legăturile cu natura s-au păstrat în mod autentic! Pe
fiecare deal al Poienii se găsesc zeci de colibe, folosite pe perioada verii, când localnicii îşi aduc
animalele în această zonă. Ca în aproape toate regiunile montane, colibele sunt toate din lemn și cu
aceeași arhitectură tradiţională. Înăuntru lor, sătenii și-au adus doar cele necesare traiului peste
vară, dovadă că omul poate trăi atât de simplu și nepretențios.
Tot vara, aici se desfăşoară o manifestare asemănătoare Târgului de fete de pe Muntele Găina,
numită Târgul de la Călineasa.

COST: DE LA 80 LEI/PERSOANĂ/TUR

Participanţi:
- persoane peste 14 ani
- persoane cu o stare de sănătate adecvată tipului de activitate

GRAD DE IMPLICARE ŞI
DIFICULTATE
- traseul are o lungime de 15 km şi o diferenţă de nivel
pozitivă de 350 m
- treseul nu prezintă zone expuse sau dificultăţi
tehnice

ECHIPAMENT NECESAR
- Încălţăminte pentru drumeţie montană (ghete,
semighete de munte)
- Rucsac de capacitate medie (~30L) cu husă de ploaie
- Îmbrăcăminte cu proprietăţi termice, antiploaie şi
antivânt (windstopper/ polar + pelerină de ploaie /
geacă de goretex)
- Acesorii pentru protecţie solară (după caz) : ochelari
de soare, buff/şapcă/batic/pălărie,
cremă pentru protecţie solară
- Beţe de trekking (opţional)
- un sac de gunoi

DRUMEŢIE

DURATĂ ACTIVITĂŢI
- 7 - 8 ore

6. DRUMEŢIE PE VÂRFUL BUTEASA, PUNCT PANORAMIC
ASUPRA MUNŢILOR BIHOR ŞI VLĂDEASA

GRAD DE IMPLICARE ŞI
DIFICULTATE
- traseu de anduranţă cu o lungime de 22 km şi o
diferenţă de nivel pozitivă de 800 m

Traseul spre vârful Buteasa oferă perspective panoramice largi, mare parte din el făcându-se la
altitudine, în golul alpin, cu excepţia urcării în creasta Munţilor Bihor – Vlădeasa. Odată ajunşi în
creastă, în spatele nostru se dezvăluie relieful carstic al Padişului, protejat înspre sud de munţii din
zona Vârtop, unde se remarcă de la distanţă Groapa Ruginoasă, cel mai mare fenomen torenţial din
România, precum şi pârtiile de schi. În stânga, creasta ne poartă privirile către Stâna de Vale, iar la
dreapta, direcţia pe care o şi urmăm, se conturează creasta principală a Munţilor Vlădeasa. Vom
părăsi această creastă curând pentru a ne abate spre nord, pe piciorul muntos ce culmină cu Vârful
Buteasa, de unde putem admira de jur împrejur munţii ca dintr-un amfiteatru, iar spre nord se
deschide privirilor lacul de acumulare Drăganu. După o pauză binemeritată, ne întoarcem pe acelaşi
traseu la punctul de plecare.

COST: DE LA 100 LEI/PERSOANĂ/TUR
Participanţi:
- persoane peste 16 ani
- persoane cu o stare de sănătate adecvată tipului de activitate

- treseul nu prezintă zone expuse sau dificultăţi
tehnice

ECHIPAMENT NECESAR
- Încălţăminte pentru drumeţie montană (ghete,
semighete de munte)
- Rucsac de capacitate medie (~30L) cu husă de ploaie
- Îmbrăcăminte cu proprietăţi termice, antiploaie şi
antivânt (windstopper/ polar + pelerină de ploaie /
geacă de goretex)
- Acesorii pentru protecţie solară (după caz) : ochelari
de soare, buff/şapcă/batic/pălărie,
cremă pentru protecţie solară
- Beţe de trekking (opţional)
- un sac de gunoi

DURATĂ ACTIVITĂŢI

1.

CANIONUL OŞELU

Canionul Oşelu este una dintre cele mai
apreciate atracţii ale locului de către iubitorii de
activităţi outdoor! El este cunoscut de către
turişti în special datorită cascadei finale, mult
vizitată de drumeţii ce străbat la pas traseele
din Apuseni.
Cele 7 cascade ce îl alcătuiesc creează un
peisaj idilic, luxuriant şi oferă cadrul natural
perfect pentru a petrece o zi călduroasă de
vară ! Pe lângă cascadele sale, pe care le veţi
coborî în rapel pe coardă (cea mai mare
cascadă are 18 m!), din loc în loc veţi avea
ocazia să vă răcoriţi şi chiar să săriţi în
marmitele sale cu apă proaspătă de munte !
Participanţi:
- persoane peste 18 ani
- persoane cu o stare de sănătate
adecvată tipului de activitate

COST: DE LA 250 LEI/PERSOANĂ/TUR
INCLUDE ECHIPAMENTUL TEHNIC, TAXELE
AFERENTE AVIZĂRII ACTIVITĂŢII

- 4-6 ore (în funcţie de numărul de participanţi)
din care 45 minute accesul spre canion şi
echiparea

GRAD DE IMPLICARE ŞI
DIFICULTATE
– parcurgerea canionului impune rapelarea
unor cascade cu apă, cea mai mare fiind de
18m
- timp de apropiere: 30 min
- timp de întoarcere: 5 min
- numărul de rapeluri: 7
- înălţimea maximă a rapelurilor: 18m
- diferenţa de nivel în canion: ~ 100m

ECHIPAMENT TEHNIC PUS
LA DISPOZIŢIE
- costum şi ciorapi de neopren, cască, ham,
dispozitive de progresie şi asigurare pe
coardă, echipament colectiv.

ECHIPAMENT NECESAR
·
Încălţăminte cu care se va intra în apă:
bocanci de munte / adidaşi cu şiret şi talpă
aderentă, cu ½ de număr mai largi (în care
să intre şosetele de neopren primite).
ATENTIE!, aceştia se vor uda, deci trebuie
să aveţi altă încălţăminte de schimb!

CANYONING

DURATĂ ACTIVITĂŢI

2. DRUMEŢIE ACVATICĂ PRIN
CHEILE JGHIABULUI
Unul dintre obiectivele puţin populare ale
Parcului Natural Apuseni, Cheile Jghiabului sunt
un loc extrem de sălbatic, de un pitoresc
deosebit,
care
oferă
turistului
îndrăzneţ numeroase surprize: pereţi abrupţi,
arcade naturale, abriuri, marmite şi bazine cu
apă curată, mici cascade, totul îmbrăcat într-o
vegetaţie luxuriantă! Datorită porţiunilor înguste
a cheilor, traversarea prin apă face ca aceasta
să ajungă uneori până în dreptul bazinului.
Costumul de neopren oferă însă confortul
termic de care avem nevoie pentru ca
parcurgerea să fie una plăcută. Mult mai facilă
decât canyoningul, drumeţia acvatică este de
asemenea o activitate distractivă şi se
adresează atât începătorilor care doresc să se
iniţieze în tainele canyoningului, cât şi
iubitorilor de natură care doresc să petreacă o
zi răcoroasă de vară, departe de arşiţa soarelui,
într-un cadru natural deosebit!
Participanţi:
- persoane peste 16 ani
- persoane cu o stare de sănătate
adecvată tipului de activitate

COST: DE LA 250 LEI/PERSOANĂ/TUR
INCLUDE ECHIPAMENTUL TEHNIC, TAXELE
AFERENTE AVIZĂRII ACTIVITĂŢII

- 7-8 ore (în funcţie de numărul de participanţi) din care 45 ore în chei

CANYONING

GRAD DE IMPLICARE ŞI
DIFICULTATE
·
- traseul presupune parcurgerea cheilor prin apă,
de-a lungul văii, iar terenul fiind alunecos, va fi uşor
mai solicitant decât pe teren uscat
– odată intraţi în chei, acestea trebuie parcurse
integral, deoarece pereţii abrupţi nu oferă
posibilitatea ieşirii pe uscat, cu retragere pe poteca
turistică
- timp de apropiere: 2-3 ore
- distanţa la apropiere: ~ 6 km
- diferenţa de nivel pe poteca turistică: 300 m
- distanţa parcursă prin chei: ~ 2 km

ECHIPAMENT TEHNIC PUS LA
DISPOZIŢIE
- costum şi ciorapi de neopren, combinezon speo,
cască, rucsac de canyoning, echipament colectiv

ECHIPAMENT NECESAR
·
Încălţăminte cu care se va intra în apă: bocanci de
munte / adidaşi cu şiret şi talpă aderentă, cu ½ de
număr mai largi (în care să intre şosetele de neopren
primite).
ATENTIE!, aceştia se vor uda, deci trebuie să aveţi
altă încălţăminte de schimb!

3. CANYONING ÎN VALEA
SIGHIŞTEL
Canionul Cheia Rea este un canion atipic datorită
faptului că este sec, fiind parcurs de ape doar în
perioadele cu ploi abundente sau la topirea zăpezilor.
Cu toate acestea, nu este cu nimic mai prejos decât
alte canioane, numărul de cascade situate de-a
lungul lui făcându-l unul dintre cele mai lungi de la
noi din ţară! Fiind un canion îngust, cu pereţii foarte
înalţi şi apropiaţi şi vegetaţie abundentă, peisajul este
unul spectaculos! Este un loc numai bun pentru a
experimenta şi deprinde tehnica de coborâre pe
coardă, care apoi vă poate fi utilă în alte activităţi
outdoor. Lungimea canionului şi timpul necesar
accesului şi întoarcerii la maşină necesită rezervarea
unei zile întregi pentru activitate. Asemenea
peşterilor, care dau posibilitatea celor care le
vizitează să descopere un alt univers, la fel
canioanele fac posibilă explorarea unor zone situate
la exterior, dar cel puţin la fel de greu accesibile şi cu
peisaje diferite şi deosebite, inaccesibile drumeţului
sau montaniardului.
Participanţi:
- persoane peste 18 ani
- persoane cu o stare de sănătate
adecvată tipului de activitate

COST: DE LA 250 LEI/PERSOANĂ/TUR
INCLUDE ECHIPAMENTUL TEHNIC, TAXELE
AFERENTE AVIZĂRII ACTIVITĂŢII

CANYONING

DURATĂ ACTIVITĂŢI
- aproximativ 8 ore, dintre care 4-5 ore parcurgerea
canionului

GRAD DE IMPLICARE ŞI
DIFICULTATE
- traseul este lung, impune o anduranţă bună
- parcurgerea canionului impune rapelarea unor
cascade, cea mai mare fiind de 15 m
- timp de apropiere: 1 oră
- distanţa la apropiere: 3 km
- timp de întoarcere: 1.5- 2 ore
- distanţa la întoarcere: 5 km
- numărul de rapeluri: 14
- înălţimea maximă a rapelurilor: 15 m
- diferenţa de nivel în canion: 285m

ECHIPAMENT TEHNIC PUS LA
DISPOZIŢIE
- combinezon speologic sau costum şi ciorapi de
neopren (dependent de prezenţa/absenţa apei),
cască, ham, dispozitive de progresie şi asigurare pe
coardă, echipament colectiv

ECHIPAMENT NECESAR
- încălţăminte: cizme de cauciuc (ideal) / bocanci de
munte / adidaşi cu şiret şi talpă aderentă = cu ½ de
număr mai largi (în care să intre şosetele de neopren
primite).
ATENTIE!,
există
posibilitatea
ca
încălţămintea să se ude, deci trebuie să aveţi altă
încălţăminte de schimb la maşină!
- haine călduroase de luat pe sub combinezonul
speologic: pantalon trening / pantaloni de corp,
bluză de corp, hanorac/polar/fleece, ciorapi groşi
(în cazul parcurgerii canionului sec)

1. SPEOTURISM ÎN PEŞTERA
MĂGURA

DURATĂ ACTIVITĂŢI
- aproximativ 6 ore, din care 2-3 ore în mediul subteran.
Drumeţia de apropiere/ întoarcere este de aproximativ
1oră 30 min/sens

SPEOTURISM
Peştera Măgura este una dintre cele mai
frumoase şi vechi peşteri descoperite atât în
Munţii Bihorului, cât şi în ţară, numărându-se
printre obiectivele de interes pentru
biospeologul Emil Racoviţă, în munca sa de
cercetare de la începutul anilor 20. Este
constituită dintr-o reţea labirintică de galerii
în general uşor accesibile şi adăposteşte o
mare varietate şi bogăţie de concreţiuni.
Deschiderea larg arcuită, cu o înălţime de
6m şi o lăţime de 10m, se continuă cu galerii
spaţioase, în care formaţiunile stalagmitice,
coloanele sau gururile nu întârzie să apară.
Datorită importantei colonii de lilieci pe care
o adăposteşte, peştera Măgura este supusă
unor reglementări specifice, vizitarea ei fiind
permisă doar în anumite perioade ale anului,
în prezenţa unui ghid de speoturism.

Participanţi:
- persoane peste 12 ani
- persoane cu o stare de sănătate
adecvată tipului de activitate

COST: DE LA 200 LEI/PERSOANĂ/TUR
INCLUDE ECHIPAMENTUL TEHNIC, TAXELE
AFERENTE AVIZĂRII ACTIVITĂŢII

GRAD DE IMPLICARE ŞI
DIFICULTATE
- traseul nu cuprinde porţiuni dificile sau tehnice,
parcurgerea peşterii se face prin mers obişnuit sau
aplecat
– spaţiile traversate sunt de dimensiuni medii/ mari
iar traseul nu are porţiuni tehnice

ECHIPAMENT TEHNIC PUS LA
DISPOZIŢIE
- combinezon speologic, cască, lanternă frontală,
echipament colectiv

ECHIPAMENT NECESAR
- încălţăminte: cizme de cauciuc (ideal) / bocanci de
munte / adidaşi cu şiret şi talpă aderentă
- haine călduroase de luat pe sub combinezonul
speologic: pantalon trening / pantaloni de corp,
bluză de corp, hanorac/polar/fleece, ciorapi groşi.

SPEOTURISM

2. SPEOTURISM ÎN PEŞTERA
PIŞOLCA

DURATĂ ACTIVITĂŢI
- aproximativ 6 ore, din care 3-4 ore în mediul subteran.
Drumeţia de apropiere/întoarcere este de aproximativ
1oră/sens

Peştera Pişolca este o peşteră cu apă,
situată în versantul drept al Văii Sighiştelului,
care bucură ochii vizitatorului încă de la
intrare!
Odată
pătrunşi
prin
portal,
parcurgem o distanţă relativ mică, fiind
imediat întâmpinaţi de un lac de câţiva metri
care trebuie traversat. Căţărăm un mic
perete şi pătrundem pe un culoar îngust
care ne trece într-o sală de dimensiuni mai
mari. De aici parcurgerea este mai uşoară,
urmează
o
cascadă,
culoare
înalte,
meandrate, sectoare de peşteră bogat
ornamentate dar şi zone în care pereţii
prezintă doar formaţiuni specifice unei
peşteri active. În capăt se găseşte sifonul
final, extrem de limpede, care îi va
impresiona cu siguranţă pe cei care ajung
aici (*sifon = galerie complet inundată
asemănătoare unui lac).

Participanţi:
- persoane peste 16 ani, minori
însoţiţi de părinţi
- persoane cu o stare de sănătate
adecvată tipului de activitate, care nu suferă
de claustrofobie.

COST: DE LA 200 LEI/PERSOANĂ/TUR
INCLUDE ECHIPAMENTUL TEHNIC, TAXELE
AFERENTE AVIZĂRII ACTIVITĂŢII

GRAD DE IMPLICARE ŞI
DIFICULTATE
- traseul include căţărarea unui perete de 2 m
urmată de parcurgerea unui culoar îngust prin
târâre, lung de 2-3 m şi căţărarea unei cascade
·
- traseul implică depăşirea unui sector îngust prin
târâş, lung de 2-3m, de aceea nu se recomandă
persoanelor cu claustrofobie

ECHIPAMENT TEHNIC PUS LA
DISPOZIŢIE
- combinezon speologic, costum şi ciorapi de
neopren, cască, lanternă frontală, echipament
colectiv

ECHIPAMENT NECESAR
- încălţăminte: cizme de cauciuc (ideal) / bocanci de
munte / adidaşi cu şiret şi talpă aderentă = cu ½ de
număr mai largi (în care să intre şosetele de neopren
primite)
ATENTIE!, aceştia se vor uda, deci trebuie să aveţi
altă încălţăminte de schimb!

SPEOTURISM

3. SPEOTURISM ÎN PEŞTERA
PEPII
Peştera Pepii este localizată pe Valea
Someşului Cald, în apropierea cheilor
formate de aceeaşi vale. Ea poate fi
accesată plecând din Platoul Vărăşoaia, pe
un traseu nemarcat, care ne duce la peşteră
în aproximativ o oră şi jumătate. Este o
peşteră de dimensiuni mici, dar care prezintă
însă un parcurs cu o mulţime de curiozităţi:
începând cu frumuseţea râului subteran, apa
de
culoare
verde
smarald,
galeriile
meandrate ale acestuia, continuând cu
formaţiunile parietale şi formele de eroziune
tipice unei peşteri cu apă şi ajungând înspre
final la sifonul terminal care se prezintă sub
forma unui lac, a cărui apă impresionează
prin claritate şi adâncime! Toate acestea vă
vor fi prezentate şi explicate de către ghizii
noştri.

Participanţi:
- persoane peste 14 ani, minori
însoţiţi de părinţi
- persoane cu o stare de sănătate
adecvată tipului de activitate, care nu suferă
de claustrofobie.

COST: DE LA 200 LEI/PERSOANĂ/TUR
INCLUDE ECHIPAMENTUL TEHNIC, TAXELE
AFERENTE AVIZĂRII ACTIVITĂŢII

DURATĂ ACTIVITĂŢI
- 4-5 ore, din care 1 oră şi 30 min vizita în peşteră

GRAD DE IMPLICARE ŞI
DIFICULTATE
- vizita peşterii este de scurtă durată şi nu implică
dificultăţi tehnice, fiind uşor accesibilă
publicului larg
·
– singura provocare este reprezentată de un pasaj
mai îngust care necesită depăşire prin mers aplecat
/ “mersul piticului”
-

timp de apropiere / retur: 1 oră şi 30 min / sens
distanţa la apropiere/retur: 4 km / sens
diferenţa de nivel pe poteca turistică: 300 m
distanţa parcursă în peşteră: 800 m

ECHIPAMENT TEHNIC PUS LA
DISPOZIŢIE
- combinezon speologic, costum şi ciorapi de
neopren, cască, lanternă frontală, echipament
colectiv

ECHIPAMENT NECESAR
- încălţăminte: cizme de cauciuc (ideal) / bocanci de
munte / adidaşi cu şiret şi talpă aderentă = cu ½ de
număr mai largi (în care să intre şosetele de neopren
primite)
ATENTIE!, aceştia se vor uda, deci trebuie să aveţi
altă încălţăminte de schimb!

3. SPEOTURISM ÎN PEŞTERA DIN
VĂRĂȘOAIA

SPEOTURISM

Peştera Vărăşoaia este una dintre peşterile
renumitului Sistem Vărăşoaia, din care face
parte şi Avenul V5, cel care a deţinut până
de curând recordul pentru cea mai adâncă
peşteră din România. Aceasta se află în
platoul carstic cu acelaşi nume, la doar 2 km
faţă de Centrul de Vizitare din Șesul Padiş,
fiind o peşteră cu acces facil. Este o peşteră
specială, datorită formaţiunilor calcaroase
de varietate nobilă pe care le adăposteşte,
“florile de aragonit”. Acestea sunt formate
din cristale aciculare concrescute în
mănunchiuri ce pornesc de la o rădăcină
comună şi care se răsfrâng asemenea
petalelor de crin. Datorită condiţiilor delicate
necesare formării lor, acestea se întâlnesc
extrem de rar în peşterile din România.

Participanţi:
- persoane peste 14 ani, minori
însoţiţi de părinţi
- persoane cu o stare de sănătate
adecvată tipului de activitate, care nu suferă
de claustrofobie.

DURATĂ ACTIVITĂŢI
- 3 ore şi 30 min, din care 2 ore vizita în peşteră

GRAD DE IMPLICARE ŞI
DIFICULTATE
- traseul presupune parcurgerea unui pasaj de
peşteră de aproximativ 1 km care include mici
porţiuni de căţărare/descăţărare, scurte pasaje
asistate de coardă, pasaje mai strâmte unde
intervine şi târâşul; parcurgerea se face pe uscat
·
- traseul implică depaşirea unor sectoare înguste,
de 2-3 m, de aceea nu se recomandă persoanelor cu
claustrofobie

ECHIPAMENT TEHNIC PUS LA
DISPOZIŢIE
- combinezon speologic, cască, lanternă frontală,
echipament colectiv

ECHIPAMENT NECESAR

COST: DE LA 150 LEI/PERSOANĂ/TUR
INCLUDE ECHIPAMENTUL TEHNIC, TAXELE
AFERENTE AVIZĂRII ACTIVITĂŢII

- haine călduroase de luat pe sub combinezonul
speologic: pantalon trening/pantaloni de corp, bluză
de corp, hanorac/polar/fleece, ciorapi groşi
- încălţăminte: cizme de cauciuc (ideal) / bocanci de
munte / adidaşi cu şiret şi talpă aderentă

GRAD DE IMPLICARE ȘI DIFICULTATE
- traseul presupune căţărarea cu ajutorul treptelor metalice
sau direct pe stâncă a unui perete de stâncă, fiind în
permanenţă asiguraţi de cablul metalic care însoţeşte
traseul, purtând un echipament specific

VIA FERRATA

- participanţii trebuie să fie obişnuiţi cu senzaţia de a fi la
înălţime

PIETRELE NEGRE
DURATĂ ACTIVITĂŢI

Activitatea de via-ferrata reprezintă o alternativă mai facilă pentru cei care doresc să trăiască senzaţiile
oferite de căţărarea pe stâncă, permiţând totodată accesul rapid spre vârfuri sau creste panoramice. Traseul
debutează cu o porțiune orizontală scurtă, care își schimbă direcția după câțiva metri într-un pasaj vertical.
Amenajările existente permit aproape oricărei persoane să înainteze fără dificultate, atât pe verticală cât și pe
orizontală, nefiind necesare abilităţi sau cunoştinţe de escaladă. Mişcările sunt asemănătoare cu urcarea pe o
scară abruptă. Spre finalul traseului ajungem pe o creastă frumoasă, de unde se poate observa deschiderea
panoramică spre Vârful Bihor, cel mai înalt vârf al Apusenilor!
Pentru o zi completă de activităţi, vă propunem şi o drumeţie de aproximativ 2 ore ce are ca obiectiv vizitarea
peşterii Porţile Bihorului. Această peşteră reprezintă un fenomen carstic deosebit din mai multe motive:
intrarea se face printr-un portal de tip arcadă neobişnuit de regulată, măsurând 10 m înălţime şi 12 m lăţime,
urmând apoi un spaţiu larg în capătul căruia o treaptă înaltă de câţiva metri şi relativ facil de căţărat, îl
desparte de o sală vastă de aproape 20 m diametru, care reprezintă fundul luminat al unui mare aven. Pereţii
verticali ai avenului se ridică la 35 m înălţime, iar la baza lui, o intrare strâmtă ne conduce spre o galerie de
mici dimensiuni.

COST: DE LA 150 LEI/PERSOANĂ/TUR
Participanţi:
- persoane peste 16 ani (minorii însoţiţi de părinţi)
- persoane cu o stare de sănătate adecvată tipului de activitate, care nu suferă de rău de
înălţime

- aproximativ 3 ore, din care 1-2 ore pe via ferrata
- aproximativ 2 ore pentru vizitarea peşterii Porţile
Bihorului

ECHIPAMENT TEHNIC PUS LA
DISPOZIŢIE
- cască, ham echipat cu lonje şi carabiniere
specifice pentru via-ferrata, echipament colectiv

ECHIPAMENT NECESAR
- Încălţăminte pentru drumeţie montană (ghete,
semighete de munte)
- Rucsac de capacitate medie (~30L) cu husă de
ploaie
- Îmbrăcăminte cu proprietăţi termice, antiploaie şi
antivânt (windstopper/ polar + pelerină de ploaie /
geacă de goretex)
- Acesorii pentru protecţie solară (după caz) :
ochelari de soare, buff/şapcă/batic/pălărie, cremă
pentru protecţie solară
- un sac de gunoi

