
OFERTE  
DE  VACANTĂ,



   Poteca  
  tematică: 

12 Apostoli 

Munţii Călimani se numără printre cei mai tineri dar şi cei mai înalţi munţi vulcanici din România. În urma unor  
puternice erupţii, acum milioane de ani, bucăţi imense de rocă vulcanică aruncate la întâmplare, au dat naştere  
unor stănci cu forme bizare. Devenită rezervaţie naturală, datorită reliefului, florei şi faunei prezente aici,  
Rezervaţia 12 Apostoli reprezintă un punct de atracţie turistică şi un izvor de legende captivante.

În trecut, de sărbătoarea celor 12 Apostoli (29 iunie) localnicii urcau din zonele învecinate pentru a sărbători  
„Moşii din Călimani” cu originea în străvechiul cult dacic al soarelui, bradului şi focului având ca temă principală  
cultul moşilor şi strămoşilor. Totuşi, nu puţini sunt cei care cred că Templul Uriaşilor a fost realizat fie de mâna  
omului, fie de o civilizaţie extraterestră.

Vă invităm într-o excursie fascinantă prin păduri de molid şi păşuni  
subalpine, către unul din cele mai frumoase locuri din Parcul Naţional  

Călimani: Rezervaţia 12 Apostoli. Odată ajunşi pe „tărâmul giganţilor”, 
după zecile de fotografii făcute cu fantasticele sculpturi în piatră, veţi avea  

parte de un picnic tradiţional, de la care nu vor lipsi slănina afumată, servită  
cu ceapă, caş, urdă proaspătă şi plăcinte. Aventura se va încheia seara târziu  

şi nu oricum, ci cu o cină „la ceaun” în atmosfera fierbinte a focului de tabără.

Echipament obligatoriu:  
Haine şi încălţăminte specifice de drumeţie.

Preţ pachet: de la 115,00 lei/persoană  
(în funcţie de numărul de persoane).

  ghid, mijloc de transport, cost  
   picnic şi cină la „ceaun”, taxa 
de vizitare a parcului, ceai, cafea.

 Servicii    
  incluse:
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Traseu: Gura Haitii – Pietrele Roşii – 12 Apostoli şi retur

Durata: aproximativ 12 ore

Program:   08:30 plecarea din Vatra Dornei
                    09:00 - 10:00 prezentarea Centrului  

                        de Vizitare al Parcului Naţional Călimani
                    10:00 - 13:00 parcurgerea traseului  

                         până la rezervaţie
                    13:00 - 14:00 popas şi picnic
                    14:00 - 17:00 parcurgerea traseului  

                         până la Gura Haitii
                    17:00 - 19:00 cină şi foc de tabără
                    19:00 întoarcere la Vatra Dornei

Număr participanţi:  
minimum 4 şi maximum 12 persoane.

Pachet de o zi
Perioada: iunie - octombrie



Centrul de Vizitare al Parcului Naţional Călimani aduce natura şi cultura locului în mintea şi sufletul vizitatorului 
printr-o abordare plăcută şi interesantă. Aici vei afla despre plante rare, despre ce înseamnă biodiversitate,  
despre păsări şi animale ce contează enorm în viaţa pădurii şi a oamenilor, despre legătura puternică dintre om 
şi natură. Vei afla secretul celor cinci izvoare de ape minerale din Ţara Dornelor şi le vei simţi gustul. Magazinul 
de suveniruri şi expoziţia de fotografii vechi, colecţionate de la localnici, sporesc atractivitatea centrului. La exterior 
te aşteaptă un minicircuit interactiv cu rol educativ, apoi vei urca în turnul de observare a păsărilor din ecosistemul  
local pentru o şedinţă de bird watching la lunetă. Poteca tematică din Tinovul Şaru Dornei transformă o drumeţie  
obişnuită într-o experienţă interactivă, dezvăluirea unei lumi ascunse, nevăzute, fiind cu adevărat uluitoare.

Preţ:  20,00 lei/persoană, 
               pentru grupuri mai mari de 4 persoane. 
             30,00 lei/persoană, 
               pentru grupuri mai mici de 4 persoane.

Durata:  
  3 ore.

Află secretele  
naturii prin  
jocuri interactive

Notă: Detaliile privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor  
se vor stabili pentru fiecare grup în parte. Relaţii la tel. 0744 571 889.

 Prezentarea Centrului de Vizitare  
      al Parcului Naţional Călimani

 Vizitarea potecii tematice  
      din Tinovul Şaru Dornei

 Jocuri interactive cu rol  
     educaţional – pentru copii

   ghid Servicii    
  incluse:
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Pachet de o zi
Perioada: permanent



    Un altfel de 
spectacol:  

Rotitul cocoşului 

Echipament obligatoriu: haine călduroase,  
fără culori stridente, rachete de zăpadă, ghete  
pentru drumeţie, lanternă, pelerine impermeabile.

Preţ: 500 lei, indiferent dacă sunt 1 sau 2 participanţi.

Notă: Organizarea şi desfăşurarea acestui gen de 
activitate poate fi influenţată de factorii climatici.
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În a doua jumătate a lunii martie şi continuând în aprilie, când ultimele pete de zăpadă se sting în şuvoaie, 
pădurea prinde glas de cântăreţi, înzestraţi fiecare cu repertoriul lui. Puţin înainte de răsăritul soarelui, ritualul 
împerecherii cocoşului de munte, sau „rotitul cocoşului de munte” oferă un spectacol magnific.

Masculii atrag femelele cântând pe crengile arborilor, apoi coboară, îşi desfac coada într-un imens eventai, 
învârtindu-se în cerc şi făcând salturi ca într-un dans erotic. După împerechere, cocoşii continuă să rotească şi să 
se lupte pentru vatra lor scoţând sunete ameninţătoare la adresa eventualilor intruşi. Spre seară revin în arborii 
înalţi şi cântă până la lăsarea întunericului. La sfârşitul sezonului de împerechere găinile îşi depun ouăle în locuri 
cu arbuşti deşi şi retraşi, grija construirii cuibului şi a creşterii puilor rămânând doar în sarcina lor.

Vă invităm să petreceţi o zi cu unul dintre cei mai buni rangeri din 
România, pe parcursul căreia vă veţi deplasa în locuri de rotit doar de  

el ştiute. Cu puţin noroc, veţi avea ocazia să admiraţi şi să imortalizaţi 
spectacolul „rotitului”. La întoarcere, veţi face un tur ghidat la Centrul de 

Vizitare al Parcului Naţional Călimani.

Locul de desfăşurare: Parcul Naţional Călimani. 

Perioada de desfăşurare: 20 martie - 01 mai

Durata: aproximativ 7 ore 

Program:   04:00 plecarea (din Vatra Dornei). Pe drum  
veţi afla câteva reguli ce trebuie respectate în timpul desfăşurării  
unor astfel de activităţi

 06:00 - 08:30 „rotitul cocoşului de munte” 
 10:00 - 10:30 impresii şi păreri împărtăşite la o cafea  

      sau la un ceai
 10:30 - 11:30 prezentarea Centrului de Vizitare al  

      Parcului Naţional Călimani
 12:00 întoarcerea la Vatra Dornei

ghid specializat pe interpretarea  
naturii, mijloace auto pentru deplasare,  
taxa de vizitare a parcului, ceai, cafea.

 Servicii    
  incluse:

Număr maxim participanţi: 2 persoane,  
pentru a nu deranja animalele din zonă

Pachet de o zi
Perioada: martie - mai



Boncănitul 
sau 
Nunta Cerbilor 

Echipament obligatoriu: haine călduroase, 
lanternă, pelerină ploaie, rucsac.

Preţ: 500 lei/grup, indiferent de numărul de persoane.

Notă: Organizarea şi desfăşurarea acestui gen de 
activitate poate fi influenţată de factorii climatici.

La ceas de toamnă, la sfârşitul lunii septembrie şi începutul lunii octombrie, pădurile răsună de strigătul  
tulburător al cerbilor. Întreaga natură amuţeşte, pentru a putea asculta mai bine strigătul de luptă şi de  
împerechere al masculilor, care îşi dau pe spate greutatea coarnelor şi eliberează din piept sunete de o  
brutalitate înfiorătoare. Un fornăit pregătitor, prin care aburii ce ies din gurile lor învăluie botul umed, apoi  
un răget scurt, urmat de strigătul prelung şi puternic, ca al unui leu ce îşi protejează teritoriul. Acum, cerbul  
e regele pădurii! Competiţia este acerbă: fiecare încearcă să atragă de partea sa femela prin boncănitul  
său, care are o amprentă proprie, inconfundabilă pentru urechile lor. Doar cel mai puternic dintre ei va deveni 
partenerul ciutei!

Şansa să asişti la scena luptei pentru supremaţie şi a împerecherii cerbilor 
poate fi unică în viaţă. Alături de un ghid al Parcului Naţional Călimani 
puteţi beneficia din plin de această ocazie! Aventura începe puţin după  
asfinţitul soarelui, iar pe traseu veţi afla lucruri uimitoare despre biodiversitatea 
florei şi faunei, poteci tematice, arbori de sute de ani, poveşti şi legende.

Locul de desfăşurare: Parcul Naţional Călimani. 

Perioada: 15 septembrie - 15 octombrie

Durata: aproximativ 6 ore 

Program:   16:00-17:00 întâlnirea şi prezentarea  
Centrului de Vizitare al Parcului Naţional Călimani

 17:00 - 18:30 parcurgerea traseului stabilit

 18:30 - 20:00  
       spectacolul boncănitului

 20:00 - 22:00  
       parcurgerea drumului  
       de întoarcere

 ghid specializat pe interpretarea 
 naturii, mijloc de transport, taxa
de vizitare a parcului, ceai, cafea.

 Servicii    
  incluse:

Număr maxim participanţi: 4 persoane

Detalii şi rezervări: 0744 571 889.
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Pachet de o zi
Perioada: septembrie - octombrie



Vrei să faci o schimbare în viaţa ta?
Cumpără-ţi o bicicletă!
Este modalitatea ideală de a face mişcare în aer liber, cutreierând pe poteci de munte, în locuri cu peisaje 

încântătoare, de a respira aer proaspăt cu iz de fân cosit, de a lăsa soarele să te mângâie sau ploaia să te ude. 
Într-un cuvânt: libertate!

TE AŞTEPTĂM ÎN ŢARA DORNELOR CU BICICLETA!

Ce vedem?
 Catedrala Munţilor este o impresionantă biserică  

ortodoxă, cu o excepţională pictură exterioară,  
construită din rocă vulcanică din Munţii Călimani.

 Poteca „Lumea Tinovului sub lupă”, unde veţi înţelege 
de ce trebuiesc protejate anumite zone şi importanţa 
lor pentru comunitatea locală.

 Centrul de Vizitare al Parcului Naţional Călimani.

 Un fabulos peisaj rural presărat cu case tradiţionale  
împodobite cu traforaje atent aşezate.

În întreaga zonă sunt peste 150 km de trasee, din care noi vă propunem:

Traseu: Vatra Dornei – Gura Negrii – Panaci – Şaru Dornei – Sărişor –     
  Gura Negrii – Vatra Dornei (aprox. 30 km);

Perioada de desfăşurare: mai - octombrie;

Durata: aproximativ 5 h, în funcţie de pregătirea fizică a participanţilor;

Plecarea se face din Vatra Dornei, din faţa Izvorului Sentinela.

Echipament obligatoriu:  
Bicicletă mountain-bike, 
cască de protecţie.

Preţ: 300 lei/grup.

  ghid pe toată durata excursiei,  
  ghid specializat pe interpretarea  

  naturii pe durata vizitării Tinovului  
            şi a Centrului de Vizitare.

 Servicii    
  incluse:

Notă: Vă putem pune noi la dispoziţie un număr de 6 biciclete performante, la tariful de 70 lei/zi.  
Detalii privind organizarea şi desfăşurarea activităţii se vor stabili în momentul rezervării, la tel. 0744 571 889.
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Perioada: mai - noiembrie

Perioada: mai - octombrie

Pedalează 
în Ţara Dornelor!
Pachet de o zi
Perioada: mai-octombrie



Cu puţin 
curaj  

poţi şi tu!

Acceptă noi provocări şi sentimentul de reuşită va fi colosal. Sub atenta supraveghere a ghizilor specializaţi  
vei învăţa cum să-ţi controlezi frica şi vei simţi cum e să trăieşti clipa la intensitate maximă.

EASY RAFTING (cu bărci profesionale de rafting & caiace)

ESCALADĂ ŞI TRASEU MONTAN ÎN MASIVUL RARĂU

Locul de desfăşurare:  
Comuna Crucea – Valea Bistriţei (la 33 km de Vatra Dornei);

Lungimea traseului: 11 km, grad de dificultate 2,  
pe porţiuni scurte;

Durata efectivă de mers pe apă: 1 ¼ - 1 ¾ h;

Număr participanţi: minimum 6 şi maximum 40 persoane.

Locul de desfăşurare:  
masivul Rarău (38 km faţă de Vatra Dornei  
– acces pe şoseaua Transrarău);

Gradul de dificultate al traseului: mediu;

Durata: 3 - 4 h;

Număr participanţi: se recomandă grup  
de 6 – 20 persoane.

Echipament obligatoriu:  
haine de schimb,  
încălţăminte adecvată

Preţ: pornind de la 85 lei/persoană.

Notă: Detaliile privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
se vor stabili în momentul rezervării, la tel. 0744 571 889.
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Echipament obligatoriu: echipament montan,  
inclusiv încălţăminte specifică (cu talpă aderentă).

Preţ: de la 80 lei/persoană

Pachete de o zi

Perioada: mai - noiembrie

Perioada: mai - octombrie

se asigură costum  
de neopren, veste de  

salvare, padele, ghid.

 Servicii    
  incluse:

   echipament complet de  
escaladă, ghid. La cerere se  

poate asigura transport auto 
până la cabana Rarău.

 Servicii    
  incluse:



Număr participanţi:  
minimum 6 şi maximum 40 persoane.

Echipament obligatoriu:  
haine uşoare (şi de schimb),  
încălţăminte sport.

Preţ: de la 40 lei/persoană.Notă: Detaliile privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor  
se vor stabili în momentul rezervării, la tel. 0744 571 889.
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Loc de desfăşurare: Centrul staţiunii Vatra Dornei

Program: 2 lansări pe tiroliană, 4 ascensiuni pe panou şi 30 de minute plimbare cu caiacul. Lungimea  
tirolianei: 160 m. Lansarea are loc de pe un stâlp de 15 m înălţime (comparabilă cu un bloc cu 5 etaje). Panoul 
de escaladă: 10 m înălţime cu prize artificiale.

caiace, veste  
 de salvare, cască  
de protecţie, ghid.

 Servicii    
   incluse:

TIROLIANĂ + ESCALADĂ PE PANOU ARTIFICIAL + CAIAC

Pe tot parcursul anului

Cu puţin 
curaj  

poţi şi tu!
Pachet de o zi

Perioada: aprilie-octombrie



Număr participanţi:  
minimum 6 şi maximum 40 persoane.

Notă: Detaliile privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor  
se vor stabili pentru fiecare grup în parte. Relaţii la tel. 0744 571 889.

Călare  
în regatul  
frizienilor!

Domeniul Cailor - Bucovina te aşteaptă să pătrunzi într-o lume a frumuseţii, a puterii şi a blândeţii,  
alături de o pereche unică de frizieni, Peter şi Viky.

Locul de desfăşurare: Dorna Arini

Pachete, la alegere:

1. Lecţie echitaţie pentru începători

Preţ: 50 lei/persoană

Durata: şedinţă 30 minute

2. Călărie în manej

Preţ: 30 lei/persoană,  
  pentru grup de minimum  
  4 persoane

3. Plimbare cu trăsura

Locul de desfăşurare: Pârâul Arinului

Preţ: 30 lei/persoană,  
   pentru grup de minimum 4 persoane

Durata: aproximativ 40 minute

4. Drumeţie călare cu cai frizieni

Locul de desfăşurare: Pârâul Arinului

Preţ: 300 lei/persoană

Durata: de la 3 ore în sus, în funcţie de cerinţe.

Oferta este destinată unei singure persoane,  
cu condiţia ca aceasta să fie deja iniţiată în călărie.
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  picnic în natură, cu mâncare 
tradiţională şi echipament călărie.

 Servicii    
  incluse:

Pe tot parcursul anului



   Observarea naturii 
pe schiuri de tură

Echipament obligatoriu: Îmbrăcăminte 
specifică, ochelari şi mănuşi de schi, rucsac.

Preţ: de la 120 lei/persoană 
(în funcţie de numărul de persoane).

ghid, echipament schi de tură,  
    mijloc de transport, gustare.

 Servicii    
  incluse:
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Viaţa animalelor sălbatice poate fi „citită” cel mai uşor iarna. Pădurile sunt ca nişte cărţi deschise în care poţi  
descoperi urmele întipărite pe zăpadă ale animalelor sălbatice precum ursul, lupul, ciuta, cerbul, mistreţul, râsul.  
Pentru iubitorii de natură, a găsi aceste urme pecetluite pe zăpadă constituie momente de satisfacţie deplină şi 
motivaţia de a continua căutările fără a simţi gerul care muşcă necruţător. Chiar dacă este iarnă, ciocănitoarea, 
bufniţa, cocoşul de munte, sunt deseori întâlnite, ca răsplată pentru cei ce se aventurează prin zăpadă pe 
cărările munţilor.

Parcul Naţional Călimani – oferă motive de vizitare în orice anotimp. 
Însă iarna, schiul de tură prin zăpada imaculată îţi poate oferi experienţe 

de neuitat: însoţiţi de un ghid specializat în observarea naturii sunt şanse 
mari să descoperiţi urmele animalelor sălbatice, să vă iniţiaţi în tainele 

vieţii şi obiceiurilor vieţuitoarelor pădurii.
Nu rataţi această şansă!

Notă: Detaliile privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor  
se vor stabili în momentul rezervării, la tel. 0744 571 889.

Locul de desfăşurare: Parcul Naţional Călimani.  
Traseul va fi ales în funcţie de perioada solicitată de turişti  
şi în funcţie de condiţiile meteo.

Perioada de desfăşurare: noiembrie – mai

Durata: aproximativ 7 ore  
(cu pauză de odihnă şi o gustare tradiţională)

Program:   8:00 plecarea din Vatra Dornei
                    08:00 - 15:00 parcurgerea traseului  

                          dus-întors şi pauza de masă

Număr participanţi:  
minimum 1 persoană, maximum 3 persoane

(pentru toate cele 3 variante)

Pachet de o zi
Perioada: noiembrie - mai



Echipament obligatoriu: echipament schi de tură,  
haine specifice, ochelari de soare.
La cerere se poate asigura transport auto:  

Vatra Dornei – Gura Haitii (30 km).

Schi de tură    
– satisfacţii    
nebănuite

Schiul de tură este exact ce se potriveşte amatorilor de senzaţii tari, pe culmi montane şi orizonturi largi,  
pe zăpezi imaculate şi însoţiţi de melodia numită „linişte”. Spectacolul dezvăluit de crestele albe, scăldate în 
lumina îngheţată a soarelui ne ameţeşte şi ne vrăjeşte. Bucuria pe care ne-o oferă muntele iarna ne face să nu mai 
simţim efortul, frigul şi vântul care ne biciuieşte faţa. Sunt clipe ce nu ai vrea să se termine vreodată; e momentul 
de satisfacţie a unui obiectiv atins!

Masivul Suhard: 

Varianta 1:  
Ciocăneşti – Schitul Suhard –  
Vf. Ouşorul – Vatra Dornei

Durata: 10 ore

Grad de dificultate: mediu

Număr participanţi:  
3-6 persoane

Preţ: 50,00 lei/persoană

Varianta 3:  
Vatra Dornei – Gura Haitii –  
Vf. Pietrele Roşii – 12 Apostoli

Durata: 6-7 ore  
(în funcţie de condiţia fizică  
a participanţilor şi condiţiile meteo)

Grad de dificultate: mediu

Număr participanţi:  
3-6 persoane

Preţ: 50,00 lei/persoană

Varianta 2:  
Sat Rusca – Cabana Giumalău – 
Vf. Giumalău – Vatra Dornei

Durata: 9-100 ore

Grad de dificultate: mediu

Număr participanţi:  
3-6 persoane

Preţ: 50,00 lei/persoană

   ghid Servicii    
  incluse:
(pentru toate cele 3 variante)

ŢARA DORNELOR VĂ AŞTEAPTĂ LA SCHI DE TURĂ!

T T
T
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Pachet de o zi
Perioada: noiembrie - mai



Ziua 1 
 Tur ghidat prin sat şi la muzeele din zonă
 Vizită la Muzeul Ouălor Încondeiate
 Lecţia de încondeiat ouă – la sfârşitul  

     căreia fiecare va putea picta şi lua acasă  
     ca amintire propria creaţie: oul încondeiat

 Vizită la Muzeul Etnografic

Ziua 2 
 Drumeţie pe traseul Ciocăneşti – Pârâul Recele 

     – vârful Faraoane (1715 m), însoţiţi de ghid  
      (grad de dificultate: uşor şi mediu)

 Degustare de bunătăţi la o stână tradiţională 

Durata traseului dus-întors: 7-8 ore

Ziua 3 
 La cules de fructe de pădure şi ciuperci.

Recomandare: cazarea la una din  
pensiunile din Ciocăneşti – www.taradornelor.ro 

Terapie  
cu natură şi tradiţii  
în Ciocăneşti
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Comuna Ciocăneşti, vestită în întreaga lume pentru casele sale pictate în stil tradiţional şi pentru ouăle încondeiate, 
este dovada vie că oamenii chiar pot sfinţi locul, că valoarea moştenirii tradiţionale trebuie păstrată şi transmisă  
mai departe. Frumoasele motive ce împodobesc casele au fost luate de pe costumele populare şi de pe ouăle  
încondeiate.

Astfel, satul s-a transformat într-un muzeu viu, unic în ţară, cu peste 600 de gospodării una mai frumoasă ca alta.  
În Muzeul Etnografic turiştii pot să vadă care era stilul de viaţă al strămoşilor acum sute de ani. Pot admira războaie 
de ţesut, oale, unelte, ţesături şi straie populare. 

Muzeul Ouălor Încondeiate, deţine peste 1800 de exponate extrem de rare şi valoroase, unele având chiar şi  
100 de ani.

Câteva zile printre oamenii Ciocăneştiului, mândri să se laude cu frumuseţile locului şi cu minunatele obiceiuri, vor 
constitui o experienţă de neuitat. Dacă la impresionanta lecţie de tradiţie şi cultură mai adăugăm o drumeţie şi un desert 
cu gustul copilăriei, atunci obţineţi mini vacanţa perfectă.

Preţ pachet: de la 50,00 lei/persoană 
(în funcţie de numărul de persoane)

Număr de participanţi  
pentru activităţile primelor 2 zile:  
minimum 4 persoane şi maximum 12 persoane.

 drumeţie, degustare brânzeturi  
 la stână, intrarea la muzee,  

 lecţia de încondeiat ouă.

 Servicii    
  incluse:

Notă: Programul şi alte detalii legate de desfăşurarea acestor activităţi se vor stabili pentru fiecare grup  
în parte. Detalii despre preţ şi rezervare: 0744 571 889.

Degustare de bunătăţi la o stână tradiţională 

pensiunile din Ciocăneşti – www.taradornelor.ro 

Pachet de 3 zile
Perioada: mai – septembrie



O zi perfectă 
se încheie 

doar la SPA

Preţ pachet: de la 50,00 lei/persoană 
(în funcţie de numărul de persoane)

Număr de participanţi  
pentru activităţile primelor 2 zile:  
minimum 4 persoane şi maximum 12 persoane.
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Loc al relaxării şi al stării de bine în care te poţi retrage după  
orele petrecute la schi, cu bicicleta sau după o drumeţie, Carol  
Wellness & Spa– Vatra Dornei oferă un meniu extins de terapii  
anti-stres, relaxare, energizare, revenire în formă: peste 12 tipuri  
de masaj, terapii corporale cum ar fi duş Vichy, hidro-masaj,  
electro- stimulare, împachetări cu nămol de la Marea Moartă/ 
Techirghiol, tratamente faciale de înfrumuseţare.

Accesaţi www.hotelcarol.ro  
şi pentru rezervări: 0230.374 690/0230.374 691.

Situat la baza Pârtiei Parc, Centrul Wellness & Spa al 
Hotelului Dorna  vă aşteaptă cu piscină încălzită, 
saună umedă, saună uscată, sală de fitness. O gamă largă 
de oferte de tratamente medicale şi pachete de servicii sunt 
puse la dispoziţie doar turiştilor cazaţi aici.

Date de contact: www.hoteldorna.ro, 0230.370 038.

La ieşirea din Vatra Dornei spre Bistriţa Năsăud, Pensiunea 
Poiana Izvoarelor  este locul perfect pentru a te destinde 
la piscină şi saună împreună cu familia sau cu prietenii.

Accesaţi: www.pensiuneapoianaizvoarelor.ro, 0746 228 990.

Situată într-un loc de vis, între rezervaţia 
naturală 12 Apostoli şi Vârful Ouşorul, 
lângă izvoarele de apă minerală din  
Poiana Negri, Pensiunea La Bella 
Vista  vă oferă posibilitatea de a 
va recrea şi răsfăţa în piscină, jacuzzi, 
saună, masaj şi sală de fitness.

Date de contact: rezervari@labellavista.ro,  
0728 878 988, 0374 078 988.

Complexul hotelier Bradul-Călimani 
este amplasat lângă parcul din centrul  
staţiunii Vatra Dornei, aproape de pârtiile de 
schi. Complexul dispune de o modernă bază 
de tratament şi agrement, dotată cu aparatură 
medicală de ultimă generaţie, piscină, saună 
uscată, jacuzzi, solar. După o bălăceală în 
piscină, câteva reprize de saună şi un masaj 
profesionist vă veţi simţi plini de energie şi 
poftă de viaţă.

Date de contact: www.dornaturism.ro, 
0230.375314/0230.374525.



Cazează-te 
în zonă! 
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Recomandăm pensiunile care fac parte din reţeaua ecoturistică locală şi sprijină demersul de dezvoltare a destinaţiei 
Ţara Dornelor. 

Pensiuni Ecoturistice Locaţie Servicii oferiteCapacitate

   Cazare, masă cu produse din 
gospodăria proprie, ghidaj  

în drumeţii şi observarea naturii

Contact: Simionescu Radu;  0748.670.325;
www.pensiuneavaleadornelor.ro;

pensiuneavaleadornelor@yahoo.com

Pensiunea Valea Dornelor 
Dorna Arini

5 camere

 Cazare, masă cu produse bio din ferma 
proprie, plimbare cu sania trasă de cai, 

stână turistică, ciubăr, saună

Contact: Iordache Mihaela;  0740.172.863

Pensiunea Bâtca Tisei 
Neagra Şarului

8 camere

Cazare, masă, doar cu produse  
din gospodărie, activităţi în aer liber

Contact: Paţa Pintilie; 0745.875.047; 
scruncan@yahoo.com

Pensiunea Dorina 
Şaru Dornei

4 camere

Cazare, masă cu produse din  
ferma proprie, sanie trasă de cai

Contact: Lostun Niculina;  0748.370.452
www.cabanabrazilor.ro;

niculina.lostun@yahoo.com

Pensiunea Casa Brazilor 
Şaru Dornei

8 camere

Cazare, masă, doar produse din 
gospodărie, activităţi în aer liber

Contact: Daniela Ţarcă;  0788.870.463;
daniela.tarca@yahoo.com

Pensiunea Poarta Călimani 
Gura Haitii

5 camere

Cazare, masă, doar produse  
din gospodăria proprie

Contact: Miuţa Melania;  0752.663.348;
0740.763.980;  gabone_65@yahoo.co.uk

Pensiunea 
Dumbrava Cerbilor 

Şaru Dornei

7 camere

Cazare în căsuţe amenajate în copaci, produse 
bio de la localnici, activităţi în natură, saună.

Contact: Diaconu Gabriel; 0720.661.996

Dorna  
Park Adventure 
- camere de închiriat -

Neagra Şarului

5 căsuţe în copac

 Cazare, masă, doar produse  
din gospodărie, închirieri biciclete,  

sanie trasă de cai, ghigaj în drumeţie

Contact: Florea Sevastian;  0740.415.273
sevastian_stampa@yahoo.com

Casa Florea

Poiana Stampei

1 cameră 

5 căsuţe 

Cazare, restaurant, centru SPA,  
sală de conferinţe, păstrăvărie,  

activităţi în aer liber

Contact: 0746.228.990; 
www.pensiuneapoianaizvoarelor.ro; 

contact.pensiune@yahoo.com

Pensiunea Poiana Izvoarelor

Vatra Dornei

10 camere 

4 camere 

Cazare, masă, doar cu produse 
din gospodăria proprie,  

ghidaj în drumeţie

Contact: Marcoci Luminiţa; 0745.173.109
dorumuntelui@yahoo.com;

www.pensiuneadorumuntelui.ro

Pensiunea Doru Muntelui

Dorna Arini

4 camere 

9 camere 

ã



Cazează-te 
în zonă! 
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Gazdele de aici te vor ajuta să descoperi frumuseţea locurilor şi să trăieşti experienţe memorabile în mijlocul naturii, 
departe de zgomotul urban şi de aglomeraţie.

Cazare, masă, doar din  
gospodărie, producător brânzeturi

Contact: Crucianu Adrian;  0744.750.143;
adriancrucianu74@yahoo.com

Pensiunea Elena 
Drăgoiasa

4 camere

Cazare, masă, doar produse  
din gospodăria proprie

Contact: Istrate Viorica;  
0747.918.691;  0745.578.723

Pensiunea Viorica 
Ciocăneşti

5 camere

Cazare, masă, cu preparate  
din gospodăria proprie

Contact: Dăscăliţa Traian; 0374.605.470

Pensiunea 
Perla Călimanilor 

Gura Haitii

7 camere

Cazare, activităţi în natură
Contact: 0741.692.461

Lupul şi Scufiţa Roşie 
- camere de închiriat -

Vatra Dornei

5 camere

Cazare, restaurant, preparate  
tradiţionale, activităţi în aer liber

Contact: Ţăranu Gheorghe;  0742.128.621;
www.pensiunea-melios.ro
geotaranel@yahoo.com

Pensiunea Melios 
Ciocăneşti

11 camere

Cazare, masă, doar produse  
din gospodăria proprie,  

activităţi în aer liber

Contact: Tomoioagă Ioana Popa; 
0745.651.150; turismciocanesti@yahoo.com

Pensiunea Oiţa 

Ciocăneşti

5 camere

 Cazare, masă, doar produse  
din gospodăria proprie,  

activităţi în aer liber

Contact: Candrea Mariana;  
0745.809.234; 0741.249.766;   

www.pesiuneapoiana.ro

Pensiunea Poiana 

Poiana Negrii

33 camere

      Cazare, masă, cu preparate din  
    gospodăria proprie, stână turistică, 
  plimbare cu căruţa şi sania trasă de  
cai, drumeţii şi activităţi în aer liber

Contact: Bazarcă Liviu; 0761.543.592
www.casarazesului.ro;  rezervare@casarazesului.ro

Casa Răzeşului 

Drăgoiasa

11 camere

 Cazare, masă, doar produse din 
gospodărie, stână turistică, sanie 
trasă de cai, activităţi în aer liber

Contact: Candrea Maria;  0754.982.975

Pensiunea Evia 

Neagra Şarului

5 camere

Contact: Rusu Corina Magdalena;  
0747.231.723;  colibaplutasilor@gmail.com

Pensiunea 
Coliba Plutaşilor 

Ciocăneşti

7 camere

Cazare

Cazare, demonstraţii  
de cioplit în lemn

Contact: Vleju Mihai; 
0744.707.018;  0722.690.405; 

emmachirilus72@gmail.com

Casa Baltagul 
Dorna Arini

4 camere

Servicii de cazare, activităţi  
în natură, transport auto,  

plimbări călare

Contact: Mihalea Doina;  0741.482.562

Casa Doina 

Vatra Dornei

3 camere

ã
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