
De ce ecoturism în Ţara Dornelor?
Monica David, Asociaţia de Ecoturism Ţara Dornelor

Articolul de faţă vi se adresează vouă, tuturor, celor născuţi 
şi crescuţi pe aceste meleaguri. Fii şi fiice de oameni gospo-
dari din Vatra Dornei şi din împrejurimi. Iar îndemnul este să  
arătăm, împreună, că ne pasă de valorile pe care le avem!  
De la Dorna Candrenilor, Coşna, Poiana Stampei, Argestru,  
Iacobeni, Ciocăneşti, Cârlibaba, Dorna Arini, Panaci şi până-n 
Şaru Dornei! La oraş, în inima staţiunii, sau la sat, la poalele 
munţilor Călimani, Suhard, Giumalău, sau Bistriţei. Pentru că  
asta-i pe hartă Ţara Dornelor şi aşa vrem s-o cunoască toată 
lumea, de la vlădică până la opincă!

Şi pentru a răspunde la întrebarea de ce ecoturism în Ţara 
Dornelor, vă spunem că specificul natural şi cultural al zonei,  
care beneficiază de ecosisteme şi habitate valoroase în cadrul 
ariilor protejate şi de un stil de viaţă care, încă, ţine seama de 
tradiţii, face ca ecoturismul să fie abordarea necesară pentru 
păstrarea şi valorificarea identităţii locale. 
Pe scurt, despre parcursul ecoturistic al Ţării Dornelor

2010: anul în care a luat naştere Asociaţia de Ecoturism Ţara 
Dornelor (AETD), cu scopul declarat şi asumat de a promova şi 
de a sprijini acele iniţiative locale care contribuie la dezvoltarea 
unui turism de calitate, prin intermediul experienţelor autentice 
pe care le oferă vizitatorilor. În luna iunie 2010, reprezentanţi 
ai sectoarelor public şi privat din domeniul turismului, protecţiei  
naturii şi administraţiei publice din zonă: operatori turistici  
(pensiuni şi activităţi turistice), Serviciul Salvamont Vatra Dornei, 
Administraţia Parcului Naţional Călimani, Primăria Şaru Dornei, 
precum şi persoane fizice implicate în aceste domenii de activitate, 
şi-au dat mâna ca parteneri pentru dezvoltarea durabilă a zonei, în 
urma unor serii de întâlniri publice organizate în cadrul proiectului 
„Ecoturism în Ţara Dornelor”.

2015-2019: implementarea proiectelor de dezvoltare şi consoli-
dare a destinaţiei de ecoturism Ţara Dornelor, în cadrul program-
ului „Green Entrepreneurship 2.0. – Dezvoltarea destinaţiilor de 
ecoturism din România”.

2019-2023: implementarea proiectului „Ţara Dornelor, o  
destinaţie ecoturistică înfloritoare”, în cadrul programului  
„Green Entrepreneurship 3.0 - Dezvoltarea economică locală 
durabilă prin ecoturism”.

Implementare: Asociaţia de Ecoturism Ţara Dornelor (AETD)
Finanţatori: Romanian-American Foundation şi Fundaţia pentru Parteneriat
Coordonare, la nivel naţional: Asociaţia de Ecoturism din România (AER)

Rezultatele care confirmă poziţia Ţării Dornelor  
pe harta ecoturistică a României
t Ţara Dornelor este recunoscută astăzi, oficial, la nivel naţional, 

ca destinaţie de ecoturism. Este una dintre cele cinci destinaţii de 
acest fel din ţară şi singura din Bucovina;
t o reţea ecoturistică locală, cu peste 25 de membri, care este 

promovată unitar, sub brandul Ţara Dornelor, coordonată de 
unitatea de management din cadrul Asociaţiei de Ecoturism Ţara 
Dornelor (AETD);
t 10 oferte ecoturistice, care au în centrul lor partea de turism activ, 

meşteşuguri şi arii naturale protejate;
t peste 10.000 de materiale de promovare a destinaţiei (broşuri 

de prezentare a destinaţiei în limbile română, engleză şi germană, 
oferte de vacanţă, trasee de cicloturism) realizate, tipărite şi distribuite 
în destinaţie şi la târgurile de turism din ţară şi din străinătate;

t promovarea destinaţiei prin participarea la peste 20 de târguri 
şi evenimente de profil, naţionale şi internaţionale; 
t peste 150 de voluntari implicaţi direct în activităţile din proiect;
t peste 35 de instituţii private şi publice partenere; 
t peste 15 meşteşugari încurajaţi să producă suveniruri autentice, 

prin achiziţionarea şi comercializarea produselor acestora în cadrul 
magazinului de suveniruri al Asociaţiei;
t o campanie de monitorizare a turiştilor din destinaţie derulată 

pe tot parcursul anului 2018, prin aplicarea de chestionare pe teren, 
în 10 puncte de interes turistic din Ţara Dornelor, prin intermediul 
unei aplicaţii de mobil;
t 7 trasee de bicicletă (cicloturism) amenajate/semnalizate în 

Ţara Dornelor;
t o campanie de promovare a traseelor de bicicletă, sub îndemnul: 

„Pedalează în Ţara Dornelor!” în mari oraşe din ţară, la magazine 
de profil din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Botoşani, Suceava;
t semnalizarea intrării în destinaţie prin montarea a 4  panouri de 

tip rutier la principalele puncte de acces în destinaţie (Mestecăniş, 
Cârlibaba, Tihuţa, Zugreni);
t 400 stikere auto cu elementele identităţii grafice ale Ţării  

Dornelor distribuite în destinaţie pentru consolidarea identităţii 
vizuale a brandului;
t îmbunătăţirea infrastructurii de informare a potecii tematice 

12 Apostoli, din Călimani;
t crearea reţelei celor 6 check-point-uri şi amenajarea acestora 

cu hărţi informative şi locuri de popas la punctele de belvedere 
de pe Ouşoru, Călimani, vf. Bârnărel, Giumalău, Suhard;
t implicarea, în calitate de parteneri instituţionali, în evenimente 

importante din destinaţie, precum: Ziua Parcului Naţional Călimani, 
Hit the Egg - Ouşoru Challenge, Volcanic Sky Trail, Ziua Bujorului 
de Munte – Şaru Dornei. 
t primul film de prezentare a destinaţiei din punct de vedere  

ecoturistic, realizat de Mihai Moiceanu, unul dintre cei mai renumiţi 
fotografi de natură din România, care este parte a campaniei 
„Săptămânile ecoturistice ale României – 7 filme, în 7 săptămâni”. 
Filmul s-a realizat la iniţiativa şi cu finanţare de la Fundaţia pentru 
Parteneriat & Romanian-American Foundation, cu sprijinul Asociaţiei 
de Ecoturism din România, în cadrul programului „Dezvoltarea 
destinaţiilor ecoturistice în România”. Vă invităm să-l vedeţi, alături 
de trailer, pe canalul de YouTube Descoperă Eco-România.

Cum facem lucrurile să se mişte?
Ne organizăm temeinic şi dăm drumul la treabă, pentru că nimic nu 

poate fi mai frumos decât să faci ceea ce îţi place şi să promovezi locurile 
unde te-ai născut sau pe cele care ţi-au devenit casă pentru că le-ai 
îndrăgit prea mult ca să te mai poţi dezlipi. Funcţionăm ca o organizaţie 
de management a destinaţiei, care, până în prezent, a coagulat în jurul 
ei o reţea de servicii şi produse ecoturistice locale din care fac parte 
structuri de cazare de mici dimensiuni, de pe tot cuprinsul destinaţiei, 
producători locali de preparate din peşte sau din lapte, meşteşugari 
care cioplesc în lemn sau care încondeiază ouă, ghizi locali specializaţi 
în drumeţie, observare floră/faună, schi de tură sau turism activ. 

Şi nu ne oprim aici, în fiecare an urmărim extinderea reţelei cu noi 
şi noi membri, dornici să câştige de pe urma practicării unui turism 
responsabil. Pentru noi, acest lucru presupune atât muncă de birou, 
pentru realizarea materialelor de promovare a Ţării Dornelor,  muncă 
de teren, cu vizite de lucru la prestatorii şi furnizorii de produse şi 
servicii turistice locale, deplasarea la târguri şi evenimente de turism, 
în ţară şi în străinătate, cât şi dezvoltarea profesională continuă prin 
participarea la cursuri, seminarii, conferinţe, work-shop-uri de profil. 

Şi mai e un secret care a dus, inclusiv, la recunoaşterea, la nivel 
naţional, a Ţării Dornelor ca destinaţie de ecoturism. În tot ceea ce 
facem avem alături oameni de bine, fie din instituţiile publice din 
zonă, fie din sectorul privat. Sunt cei care sprijină activităţile noastre, 
făcându-le posibile: Muzeul Etnografic Ciocăneşti, Muzeul Etnografic 
Vatra Dornei, Muzeul de Ştiinţele Naturii şi Cinegetică Vatra Dornei, 
meşterul popular Mihai Vleju, Administraţia Parcului Naţional 
Călimani, Salvamont VATRA DORNEI, Asociaţia Salvatorilor 
Montani, filiala Vatra Dornei, Telescaun Vatra Dornei, Hotel Silva  
Vatra Dornei, Casa de Cultură Platon Pardău Vatra Dornei, Orion 
Media Vatra Dornei, Turism Ecvestru Călare prin Călimani, cele 
10 unităţi administrativ-teritoriale din destinaţie, cluburile Green- 
Impact din Ţara Dornelor, coordonate de Fundaţia Noi Orizonturi, 
Vatra Dornei Tineret (VDT), Viewer – Centru de publicitate turistică, 
S.C. LOOK ART S.R.L – Studio Chiriluş. Dacă am omis pe cineva, 
promitem să ne revanşăm în numărul următor al gazetei. 

Avantaje dacă alegi calea eco  
pentru afacerea ta în turism
n intri automat în reţeaua ecoturistică naţională, alături de alte  

6 destinaţii de profil: Ţara Haţegului – Retezat, Ţinutul Zimbrului, Eco 
Maramureş, Băile Tuşnad, Pădurea Craiului şi Colinele Transilvaniei;
n beneficiezi de promovare la nivel naţional şi internaţional, 

în standul Descoperă Eco-România, la cele mai importante eve-
nimente turistice de peste an, unde expunem oferta ecoturistică a 
destinaţiei, deci, implicit, a reţelei proprii;
n la nivel local te promovezi pe canalele online dezvoltate de 

noi (website – www.taradornelor.ro, facebook – Tara Dornelor, 
instagram – eco.taradornelor), dar şi prin intermediul infotururilor 
pe care le organizăm în destinaţie cu bloggeri/influenceri de 
călătorie, agenţii de turism;
n afacerea ta figurează pe materialele redactate de către Asociaţie 

(pliante, broşuri de informare şi prezentare);
n ai prioritate în cadrul programelor ecoturistice pe care agenţia 

de turism Eco-Tour Ţara Dornelor le dezvoltă şi le comercializează;
n ai acces la date şi analize statistice reale cu privire la profilul 

destinaţiei şi al vizitatorilor noştri, pentru că organizăm pentru al  
doilea an, în 10 puncte din Ţara Dornelor, acţiuni de monitorizare 
a turiştilor din destinaţie, dar şi din cadrul reţelei proprii. Acest  
lucru te ajută în planificarea şi orientarea strategică a afacerii tale;
n consultanţă de specialitate în turism;
n acces la informaţii şi materiale foto-video ce te ajută în promovare;
n mereu un loc la masa întâlnirilor pe care le organizăm anual, 

cu scopul de a analiza şi de a evalua împreună rezultatele obţinute 
şi de a creiona paşii următori. 

În tot ce facem, plecăm de la premisa că Ţara Dornelor poate 
şi trebuie să vorbească lumii despre conservarea naturii, cu munţi 
falnici, aer curat, linişte, izvoare reci şi cristaline, viaţă sălbatică. 
Despre cultura populară, cu straie naţionale, case pictate cu  
motive tradiţionale, grai autentic, gastronomie locală, obiceiuri şi 
meşteşuguri păstrate de generaţii. Şi, nu în ultimul rând, despre trai 
simplu şi tihnit în care ai timp să te bucuri de viaţă şi de frumos. 
Vrem să transmitem tuturor că Ţara Dornelor înseamnă acasă! 

Ai idei, ai dorinţă de a creşte o afacere în domeniul 
turismului şi de a construi lucruri benefice pentru  
Ţara Dornelor? Iubeşti natura şi locurile din zonă şi vrei 
să te implici mai mult în promovarea ecoturistică? Hai 
să ne cunoaştem şi să facem împreună Ţara Dornelor 
frumoasă! Ne găseşti la telefon +40.744.571.889, 
dar şi pe taradornelor.ro



Se întâmplă

Ţara Dornelor
în

 Locul în  care, în anul 2020, au loc peste 45 de  
evenimente sportive, artistice şi culturale care completează 
oferta recreativă a destinaţiei. Fie că eşti în trecere, locuieşti 
aici sau alegi să îţi petreci vacanţa în destinaţia ecoturistică, 
nu ai voie să ratezi cel puţin unul dintre evenimentele care 
te fac să experimentezi, pe pielea ta, senzaţii noi legate de 
mişcare în aer liber, pe zăpadă sau pe trasee montane,  
tradiţii şi obiceiuri locale bine conservate în comunele noastre, 
muzică bună, oameni faini şi mâncăruri bucovinene, pe alese. 
Salvează-ţi evenimentele care te interesează în calendarul 
personal şi lasă-te antrenat în povestea trăită la faţa locului!

La o vorbă cu…
Marilena Niculiţă, muzeograful din Ciocăneşti, 

care ne oferă cel mai viu exemplu de bună practică  
în conservarea arhitecturii tradiţionale, în Ţara Dornelor,  
care atrage anual sute de turişti.

Realizator, Andreea Ionescu: Suntem în satul muzeu, un 
sat care a intrat în patrimoniul UNESCO, un sat în care până 
să ajungi să vizitezi muzeul, până să ajungi să afli tainele  
încondeierii ouălor, te farmecă aşezările, casele care sunt  
brodate cu motive tradiţionale, pentru că Ciocăneşti este locul 
unde obiceiurile şi tradiţiile sunt foarte bine păstrate. Dar 
tot acest legământ al brodării caselor cu motive tradiţionale 
trebuie să fi început cândva, când anume?

Marilena Niculiţă: A început în jurul anului 1950, 
când la Ciocăneşti o gospodină din sat, Ţăran-Leontina, 
a avut ideea împreună cu Dumitru Tomoiagă care era 
cel mai renumit zidar, de a scoate aceste motive de pe 
costumul popular. Putem spune că localitatea Ciocăneşti 
este singura localitate din ţară unde motivele de pe ou 
sunt identice cu motivele de pe case, dar şi cu motivele  
de pe costumele populare. S-a făcut un şablon cu modelul  
dorit, s-a aplicat pe case un strat de ciment şi ipsos în  
relief, s-a pus acest şablon, şi cu dalta s-a sculptat în ciment.  
Într-adevăr, fiind una din cele mai frumoase case, localnicii 
au început, rând pe rând, să-şi decoreze casele cu motive  
tradiţionale. Tradiţia merge mai departe şi în prezent s-a dat 
o hotărâre de consiliu local, ca oricine care îşi face o casă  
nouă să respecte arhitectura locului. Şi toţi localnicii au fost  
receptivi, au înţeles ideea  şi chiar au pus-o în practică. În 
sprijinul lor, primăria şi consiliul local au oferit în fiecare 
an materiale de construcţii, vopsele, tot ce a fost necesar 
pentru a putea păstra această tradiţie, această arhitectură 
a comunei care ne-a făcut atât de renumiţi în ţară şi în 
străinătate. Putem spune că avem un muzeu în aer liber, 
turistul care face primul pas în comuna noastră vede aceste 
case deosebite, aceste case cu motive tradiţionale pe care 
localnicii cu mândrie le păstrează şi le îmbunătăţesc de 
la an la an. 

Reporter: Ba chiar mai mult, ca să înţeleagă şi mai bine 
cei de acasă care nu au venit şi care cu siguranţă vor dori 
să vină, nici aşa numitul snack bar nu a scăpat fără aceste 
motive puse pe clădire. 

Marilena Niculiţă: La Ciocăneşti, într-adevăr întâlnim 
nu numai case cu motive tradiţionale, toate instituţiile din  
comuna noastră, respectiv şcoală, primărie, casă de cultură, 
barurile, biblioteca, ludoteca, dispensarul, farmacia, toate 
au fost decorate cu aceste motive tradiţionale. Aceste motive 
sunt deosebite şi, spunem noi, sunt îmbunătăţite de la an 
la an, aceste motive ca şi cele de pe ouăle încondeiate. 

Reporter: Biblioteca, ludoteca este evident că avem de-a 
face cu un sat cultural în care această tradiţie a încondeierii 
ouălor, este de ceva timp, o tradiţie cu vechime. Şi cred că 
şi tehnica încondeierii ouălor este una aparte.

Marilena Niculiţă: Da, să nu uităm să precizăm că 
Ciocăneşti a fost declarat atât în 2014, cât şi în 2016 satul 
cultural al României într-un concurs organizat de Asociaţia 
„Cele mai frumoase sate din România”, Institutul Francez şi  
Ambasada Franţei şi toate acestea datorită faptului că  
suntem comuna-muzeu. Avem peste 10 evenimente culturale 
la Ciocăneşti, sunt mulţi turişti, avem pensiuni agroturistice 
şi localnicii sunt implicaţi în a promova cât mai bine aceste 
tradiţii şi obiceiuri. Şi, revenind la ouăle încondeiate şi la 
muzeul unde ne aflăm acum, tradiţia este dusă cu sfinţenie, 
am putea spune, mai departe de tânăra generaţie, aici la 
noi, la Ciocăneşti, putem spune că aproape toţi copiii ştiu 
să încondeieze şi sunt învăţaţi aici în muzeu. Pentru că aici  
la muzeu organizăm tabere de creaţie pentru copii, pentru 
turişti, ei învaţă de la părinţi, de la bunici, am putea spune, că 
majoritatea localnicilor ştiu să încondeieze, nu toată lumea 
practică această artă a încondeierii ouălor, dar ştiu din trecut. 
Copiii sunt foarte implicaţi deoarece la Festivalul Naţional 
al Ouălor Încondeiate, în fiecare an, organizăm pentru ei  
unconcurs de încondeiere atât pentru elevi de şcoală  
gimnazială cât şi pentru elevi de liceu, dar şi pentru studenţi.

(…)
Reporter: De la tehnica străveche a încondeierii ouălor, 

de la tradiţie la arta încondeierii ouălor la un muzeu, la, 
iată, o tradiţie păstrată de-a lungul anilor şi la un festival.

Marilena Niculiţă: În primul rând, la Ciocăneşti a apărut 
Muzeul Naţional al Ouălor Încondeiate fiindcă este una  
dintre localităţile din Bucovina cu cei mai mulţi încondeietori, 
care duc mai departe această tradiţie. Muzeul nostru s-a 
înfiinţat în anul 2007, fiind absolut necesar, având atât  
de mulţi încondeietori, atât de multe ouă încondeiate.  

Acesta este compartimentat în două săli: în prima sală avem 
o expoziţie de ouă încondeiate, de la toate cele 15 ediţii 
ale Festivalului Naţional al Ouălor încondeiate care se ţine  
în preajma sărbătorilor de Paşte la Ciocăneşti. La acest  
festival participă peste 200 de încondeietori din ţară şi 
străinătate, dar şi foarte mulţi elevi care au învăţat această 
tehnică aici la noi, la Ciocăneşti. Organizând tabere de 
creaţie pentru ei au învăţat tehnica şi în fiecare an participă 
la acest festival şi sunt cei care iau premiile în fiecare an, 
drept dovadă stau şi aceste ouă încondeiate premiate care 
se află aici în muzeul nostru. Pe lângă expoziţia de ouă 
încondeiate de adulţi şi elevi, mai avem o expoziţie de ouă  
încondeiate dedicate centenarului marii uniri, aceasta a 
fost şi tema concursului din cadrul festivalului din anul 2018 
pentru adulţi. Este o expoziţie foarte reuşită, sunt ouă  
deosebite. În a doua sală a muzeului avem singura colecţie 
din ţară, colecţia Dr. Anton Setnic, este o colecţie de ouă  
cu o vechime între 40 şi 100 de ani care cuprinde 1800 de 
exemplare şi, în comparaţie cu ouăle care se fac în prezent, 
toate sunt pline, sunt fierte şi încondeiate, exact aşa cum 
se făceau în trecut şi foarte multe dintre ele sunt vopsite cu 
vopsele vegetale, din plante. Este o colecţie deosebită, este 
mai greu de păstrat şi este cea care aduce la Ciocăneşti 
foarte mulţi încondeietori. Pe lângă acest muzeu al Ouălor 
Încondeiate la Ciocăneşti, în anul 2014 am înfiinţat şi 
muzeul etnografic. Un muzeu care a fost compartimentat  
pe câteva ateliere, pe principalele ocupaţii ale locuitorilor 
de aici. Şi avem un atelier de tâmplărie, un atelier de  
fierărie, o stână tradiţională şi o sală dedicată plutăritului, 
iar la etajul muzeului, se află o cameră tradiţional ţărănească 
şi un atelier de ţesătorie. 

     04   Festivalul Şezătorii  Panaci

     05   Ziua Comunei Panaci   Panaci

      11   „Unde-i ursul?”, Marathon MTB 
             - ediţia a II-a     Munţii Giumalău

18-20   Festivalul Naţional  
              al Ansamblurilor Folclorice ale Copiilor 
             „Dorna, plai de joc şi cântec”     Vatra Dornei

18-25   Zilele Municipiului Vatra Dornei   Vatra Dornei

     20   Dorna Kayak Fest - ediţia a III-a Vatra Dornei

23-24   Festivalul Naţional de Interpretare  
              Vocal-Instumentală a Muzicii Uşoare 
             pentru Copii „Muzritm”     Vatra Dornei

24-26   Festivalul Naţional „Flori de pe Dorna”  
             - ediţia a XXI-a     Poiana Stampei

    26   Hora de la Rotunda   Cârlibaba

    26   Ziua Comunei Iacobeni   Iacobeni

      *   Bucovina Acoustic Park   Vatra Dornei

09-15   Săptămâna Plutăritului - ediţia a VI-a     Ciocăneşti

15-16   Festivalul Naţional al Păstrăvului 
             - ediţia a XVII-a     Ciocăneşti

     15   Hit The Egg, Ouşoru Challenge,  
              concurs de alergare montană 
            - ediţia a XVII-a Vatra Dornei

22-23   Festivalul Folcloric „Cântecul Cetinii”    Dorna Arini

     23   Ziua Comunei Dorna Candrenilor  Dorna Candrenilor

     23   Măsura oilor în Munţii Suhard    Ciocăneşti

       *   Caravana Filmelor Next  
              „Picnic şi cinema sub clar de lună” Vatra Dornei

      06   Festivalul Fructelor de Pădure     Coşna

      08   Răscolul Stânii - Botoş - ediţia a XIII-a     Ciocăneşti

     12   Volcanic Sky Trail - Concurs    
              de alergare montană - ediţia a II-a   Şaru Dornei

      06   Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Iarnă   Şaru Dornei

      06   Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Iarnă   Şaru Dornei

     16   Deschiderea Orăşelului Copiilor   
              - spectacol de colinde susţinut  
             de elevii şcolilor dornene Vatra Dornei

     20    Festivalul de Colinde   Iacobeni

     24    Spectacol de Datini şi Obiceiuri de Iarnă   Coşna

     24    Concert de Colinde   Dorna Candrenilor

    25    Festivalul Colindelor „Sfântă-i seara de Crăciun” 
             - ediţia a XXI-a     Poiana Stampei

26-27   Festivalul de Datini şi Obiceiuri din străbuni 
             - ediţia a XVIII-a     Ciocăneşti

    27   Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Iarnă    Dorna Arini

    27   Festivalul de Colinde şi Obiceiuri de Iarnă    Panaci

    27   Spectacol - Obiceiuri şi Tradiţii   Cârlibaba

    29    Festivalul Naţional de Datini şi Obiceiuri de Iarnă 
             „Porniţi Plugul, Feţi Frumoşi!”     Vatra Dornei

IULIE

AUGUST

SEPTEMBRIE

DECEMBRIE

17-19   Campionatul Mondial de Sanie,  
             pe pistă naturală    Vatra Dornei

08-09   Serbările Zăpezii    Cârlibaba

14-16   Serbările Zăpezii   Vatra Dornei

21-22   Cupa Dorna Medical la schi alpin & snowboard 
             - ediţia a V-a     pârtia Veveriţa, Vatra Dornei

     22   Balul Gospodarilor    Poiana Stampei

28-29   A little of everything -  
              Mic târg de primăvară al artizanilor din Bucovina

           - Casa de Cultură Platin Pardău Vatra Dornei

   - 01   A little of everything -  
              Mic târg de primăvară al artizanilor din Bucovina

           - Casa de Cultură Platin Pardău Vatra Dornei

04-05   Festivalul Naţional al Ouălor Încondeiate 
              - ediţia a XVII-a    Ciocăneşti

 11-12   Expoziţie de Ouă Încondeiate   Dorna Candrenilor

     16   Joia Mare la Poiana Stampei    Poiana Stampei

       *   Festivalul Internaţional de Teatru  
              „Zilele Matei Vişniec”    Vatra Dornei

     23   Măsura oilor în Munţii Suhard    Ciocăneşti

01-02   Ziua Internaţională a Copilului  
             - Carnavalul „Lumea Copiilor”    Vatra Dornei

     13   Ziua Parcului Naţional Călimani    
             - Centrul de vizitare al PNC   Şaru Dornei

13-14   Sărbătoarea Bujorului de munte    Şaru Dornei

     24   Ziua Universală a Iei  
              „Povestea continuă...    Vatra Dornei

     29   Zilele Comunei Cârlibaba    Cârlibaba

FEBRUARIE

IANUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

Calendarul
EVENIMENTELOR 2020 

Evenimentele cu * vor fi comunicate, în timp util, pe pagina de Facebook a 
Primăriei Municipiului Vatra Dornei şi a Casei de Cultură Platon Pardău Vatra Dornei. 
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica aceste date, în situaţii neprăvăzute.

Notă: Calendarul evenimentelor este disponibil şi în format digital  
pe taradornelor.ro 

GAZETA destinaţiei de ecoturism ŢARA DORNELOR GAZETA destinaţiei de ecoturism ŢARA DORNELOR

Interviul pe care vi-l prezentăm 
în cadrul gazetei ecoturistice are 
legătură, aşadar, cu un om de-al  
locului, apreciat şi iubit în comunitate, 
dar şi în rândul vizitatorilor care trec 
pragul comunei Ciocăneşti pentru a  
vedea, pe viu, cum tradiţia continuă
atunci când membrii comunităţii 
înţeleg importanţa conservării şi 
valorificării identităţii culturale. 

Marilena Niculiţă, muzeograful 
din Ciocăneşti, înzestrată cu darul 
povestitului, a stat de vorbă, pe 
îndelete, cu realizatorii emisiunii, 
Radio România Cultural,  „Cu minte 
de weekend”, iar noi, pentru că am 
fost de faţă, am ţinut să aflaţi de ce  
comuna Ciocăneşti este emblematică 
în lume pentru turismul cultural.

Iată ce-a ieşit!

locului, apreciat şi iubit în comunitate,
dar şi în rândul vizitatorilor care trec 
pragul comunei Ciocăneşti pentru a 
vedea, pe viu, cum tradiţia continuă

Marilena Niculiţă, muzeograful 
din Ciocăneşti, înzestrată cu darul 
povestitului, a stat de vorbă, pe 
îndelete, cu realizatorii emisiunii, 
Radio România Cultural,  „Cu minte 
de weekend”, iar noi, pentru că am 
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La început de an, aşa cum îi şade bine omului să viseze la 
vară, la căldură şi la verde, am zis să vă fac ceva poftă de 
plimbăreală cu o destinaţie mai mult decât verde. E o destinaţie 
unde faci muşchi J – faci muşchi la ochi şi la retină pentru că 
vezi chestii faine şi faci muşchi şi la mansardă, mai antrenezi 
circumvoluţiunile, pentru că poteca tematică e presărată cu  
informaţii interesante despre plantele pe care le întâlneşti aici 
dar şi despre modul în care se formează şi evoluează o turbărie/ 
un tinov. Ce e drept nu prea faci muşchi la picioare, cum te-ai 
aştepta de la un tarseu la munte, pentru că poteca este scurtă, 
orizontală şi total amenajată cu podeţe de lemn. Am spus bine 
traseu „la” munte şi nu traseu „pe” munte, însă experienţa merită 
din plin – lumina, culorile, aerul îţi induc o senzaţie de bine, de 
calm şi zen cum rareori simţi în alte zone, de parcă te-ai afla 
într-o veritabilă gradină japoneză.

Aşadar dacă anul acesta vacanţele te poartă prin Ţara 
Dornelor, nu trebuie să ratezi o excursie până la Tinovul Şaru 
Dornei. Cu maşina, pornind din Vatra Dornei nu faci mai mult 
de 15-20 minute. Trebuie mers spre sud, spre munţii Călimani 
şi Gura Haitii, iar rezervaţia naturală se află la jumătatea  
distanţei dintre Şaru Dornei şi Neagra Şaruui, în imediata  
apropiere a Centrului de vizitare a Parcului Naţional Călimani.

Sunt câteva deosebiri de nuanţă, însă în principiu un tinov  
(o turbărie) nu este altceva decât un teren umed, mlăştinos şi 
acoperit cu vegetaţie, care se formează într-o depresiune de 
teren în care apa se acumulează şi stagnează într-un strat subţire. 
La altitudini mai mari sau în climat mai rece flora e formată  
predominant din muşchi, acesta dând naştere de-a lungul timpului 
la turbă (un sol acid, plin de fragmente descompuse de plante).

(…) Odată intrat pe poteca tematica vei avea ocazia să afli 
cum s-a format această turbărie dar şi alte câteva detalii in-
teresante din lumea vegetală care te înconjoară. Vei afla ce 
sunt toate muşuroaiele de muşchi şi ce se întâmplă în ele, de 
ce sunt fructele de afin şi de merişor atât de sănătoase, cum 
a înzestrat Natura micuţele seminţe de pin cu o aşa de mare 
putere de răspândire a vieţii sau care este secretul florilor de 
bumbăcăriţă ce le face să reziste într-un sol atât de acid şi 
permanent îmbibat cu apă.

De exemplu, ştiai că simplele moviliţe de muşchi dintr-o turbărie 
sunt nişte super-bureţi ai naturii? În timpul ploilor abundente, 
movilele de muşchi absorb cantităţi impresionante de apă  
reducând riscul unor inundaţii în zonele din jur. Turba poate reţine 
până la de 20 de ori mai multă umezeală decât greutatea sa.

La fel,  ştiai că fructul de merişor are în interior mici „buzunăraşe” 
cu aer, care îl fac să ricoşeze de pe suprafeţele dure, în loc să 
se zdrobească, şi să plutească în apă? Ori că ciocănitoarea, ca 
să poată mânca seminţele de pin, şi-a dezvoltat o metodă unică 
– sapă o adâncitură în trunchiul unui copac unde pe urmă 
înfige conul de pin şi astfel poate mânca seminţele din interior?

Sper că te-am convins că merită să îţi faci timp pentru o  
excursie la Tinovul Şaru Dornei. Iar dacă nu ai planuri de mers 
în Ţara Dornelor, te sfătuiesc să îţi faci J – locurile sunt de vis 
iar Călimaniul te aşteaptă cu privelişti incredibile.

Articol scris de Alex Ionescu pe blogul personal de călătorii -   
www.cartitaplimbareata.ro, în urma vizitei de informare organizată 

de Asociaţia de Ecoturism Ţara Dornelor în cadrul proiectului  
de dezvoltare a destinaţiei de ecoturism, finanţat de  

Romanian-American Foundation şi Fundaţia pentru Parteneriat.

Reporter: Mă întorc la festival, şi la tot ce înseamnă  
eveniment de acest tip aici, în Ciocăneşti, pentru că mai 
aveţi un festival interesant, Festivalul Păstrăvului.

Marilena Niculiţă: Festivalul Naţional al Păstrăvului 
se ţine în preajma Sfintei Marii în fiecare an între 3-5 zile. 
Este festivalul la care vin foarte mulţi turişti, datorită faptului 
că aici la noi, la Ciocăneşti, au posibilitatea de a face 
plimbare cu plutele pe Bistriţa, la acest festival. În fiecare zi 
de festival pe o distanţă de 3 km turiştii au posibilitatea să 
experimenteze această tradiţie şi încercăm să ducem mai 
departe tradiţia plutăritului. Este o tradiţie care, din păcate, 
se mai practică doar aici la noi, la Ciocăneşti, pe Bistriţa 
Aurie, dar ne dorim, aşa cum există la Ciocăneşti o şcoală 
pentru încondeiere, să avem şi o şcoală pentru plutaşi, 
pentru cei care îşi doresc să ducă mai departe această 
tradiţie. La acest festival turiştii mai au posibilitatea să urce 
pe muntele Suhard unde noi avem patru stâne tradiţionale, 
la una dintre acestea vizitatorii pot degusta bunătăţile  
tradiţionale care se prepară acolo. În această idee am  
înfiinţat şi o stână tradiţională în muzeu pentru perioada când 
ei nu pot ajunge sus pe Suhard să vadă exact cum arată 
o stână care este identică cu cele de pe muntele Suhard. 
Turiştii mai au posibilitatea să viziteze o mină turistică de 

minereu de mangan care a fost dezafectată şi acolo pe 
o galerie amenajată, galerie de 80 m, se poate intra în 
subteran. Şi în această idee noi construim în muzeu o sală 
destinată mineritului, fiindcă aici, la Ciocăneşti, am avut 
3 mine de minereu de mangan şi fier care s-au închis, din 
păcate, dar vrem să promovăm cât se poate şi mineritul  
pentru că era una dintre principalele ocupaţii ale locuitorilor 
de aici, pe lângă plutărit, fierărit, fiindcă mai avem la  
Ciocăneşti ateliere unde se practică fierăritul în prezent.  
În trecut la fiecare casă exista un asemenea atelier şi de aici 
vine şi numele comunei Ciocăneşti. De la vestiţii fierari, vestiţii 
ciocănari care duceau mai departe această tradiţie, care 
făceau, pe lângă cele de trebuinţă fiecărei gospodării, şi 
arme pentru domnitorii Moldovei, dar în special pentru 
domnitorul Ştefan cel Mare. După cum se vede la intrare în 
muzeu, pe acel platou, avem şi statuia domnitorului, există 
o legătură mai specială între locuitorii de aici şi domnitor. 
La Ciocăneşti observăm că portretul domnitorului se află 
nu doar pe ţesături şi cusături dar şi pe ouăle încondeiate. 

Reporter: Aş vrea să ne întoarcem puţin la plutărit, pentru 
că şi aici avem o poveste frumoasă, poate chiar mai multe. 

Marilena Niculiţă: Da. Ultimele plute pe Bistriţa care  
transportau lemn au fost în jurul anului 1970. În anul 2002 la 
prima ediţie a festivalului Păstrăvului, mai aveam 11 plutari 
în viaţă, care împreună cu domnul primar au luat iniţiativa 
de a duce mai departe tradiţia plutăritului dar, din păcate, 
doar în scop turistic. Au confecţionat o plută şi au încercat 
să vadă ce impact va avea o plimbare cu pluta pe râul 
Bistriţa asupra turiştilor. Au venit foarte mulţi turişti la  
Ciocăneşti, la început le era frică să se plimbe cu pluta pe 
Bistriţa, erau mai sceptici dar a fost foarte atractiv şi am 
continuat această tradiţie an de an la Festivalul Păstrăvului. 
Din păcate, numărul plutaşilor s-a micşorat, mai avem doar 
4 plutaşi în viaţă pe care încercăm să-i sprijinim cât se 
poate să înfiinţăm această şcoală de plutărit. 

Reporter: Şi dacă ar fi să ne întoarcem în trecut, în istoria 
plutăritului…

Marilena Niculiţă: Da, în trecut plutăritul era principala 
ocupaţie a locuitorilor. Plutaşii de pe Bistriţa erau foarte  
renumiţi, după cum amintesc şi operele lui Sadoveanu şi nu 
numai, plutaşii nu numai de aici din zona Ciocăneştiului, 
dar şi din zonele învecinate, din Bazinul Dornelor, începând 
de la Cârlibaba se plutărea pe Bistriţa, începând din 
Munţii Rodnei de unde izvorăşte Bistriţa. Coborau plutele 
pe Bistriţa pe vale până la Galaţi, la Dunăre, iar lemnul  
era preluat de turci, în acea vreme, pentru construcţia de 
nave. După ce a fost făcut barajul de la Bicaz, doar până 
acolo, de acolo era dus pe calea ferată în diverse destinaţii. 
Erau construite pe Bistriţa acele baraje, plutaşii le spuneau 
haituri, baraje unde era oprită apa timp de câteva ore, 
şi plutaşii trebuiau să ştie că la ore fixe, de exemplu ora 
12.00, ora 14.00, se dădea drumul la apă şi ei trebuiau 
să aibă lemnul legat pe plută şi pluta pregătită de plecare, 
aşteptau pe plute şi plecau pe Bistriţa la vale. Şi avem în 
zona Ciocăneştiului şi cântece dedicate plutaşilor, pe care 
femeile din sat le cântau în şezători plutaşilor care erau 
plecaţi timp de câteva zile sau săptămâni. 

Interviul integral, pe taradornelor.ro, la secţiunea Blog

Fotografii: Călin Gabor (pentru Asociaţia de Ecoturism Ţara Dornelor)

Tare’n muşchi: 
Tinovul Şaru Dornei, 
Parcul Naţional Călimani

Impresiile unui călător în Ţara Dornelor
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De la Dănuţ Ungureanu, consultat  
expert în cadrul Agenţiei Naţionale a  
Zonei Montane, aflăm faptul că, „din 
luna septembrie 2019, mai există un  
producător local, tot în Bazinul Dornelor, 
care îşi poate eticheta trei produse cu  
menţiunea de calitate facultativă „Produs 
montan”. Este vorba despre Întreprinderea  
Individuală Ţăranu Nicolae Cristian din 
comuna Şaru Dornei. 

Iar cele 3 produse sunt: Şvaiţer, Brânza 
Maieris şi Brânza Lucaciu. Deci, în judeţul 
Suceava, la această oră există doi pro-
ducători cu opt produse montane”.

Conform aceleaşi surse, aflăm şi faptul 
că toate „Produsele montane” din România 
pot fi identificate în „Registrul Naţional al 
Produselor Montane”, accesând pagina 
online a Agenţiei Naţionale a Zonei 
Montane. 

Dragi vizitatori şi localnici din Ţara  
Dornelor, dacă v-am stârnit interesul  
pentru a descoperi acest tip de produse 
gastronomice, care vă fac cunoştinţă  
cu tradiţia şi cultura locului, vă anunţăm 
că oferta zonei este variată, aici  
întâlnindu-se şi mici producători locali  
care oferă preparate din păstrăv, zacuscă 
de ciuperci, dulceţuri şi siropuri din fructe 
de pădure. 

Noi, cu siguranţă, nu ne vom opri aici! 
Vom căuta să promovăm destinaţia de 
ecoturism Ţara Dornelor şi prin intermediul 
oamenilor care pun suflet, gust, pricepere şi  
răbdare în tot ce fac! 

Pe taradornelor.ro există o secţiune 
dedicată producătorilor locali. 

Dacă eşti unul dintre ei, care încă nu  
figurează acolo, te rugăm să ne dai de 
veste!   

GAZETA destinaţiei de ecoturism ŢARA DORNELOR

Veştile bune continuă, tot în Ţara Dornelor

Ştii, noi asta facem! Căutăm permanent acele lucruri 
care ne unesc şi care ajung să vorbească despre zonă la 
superlativ. Aşa am gândit şi în cazul de faţă, pentru că şi 
mâncarea face parte din identitatea unei zone şi a oame-
nilor care o prepară. 

Nouă ne plac cei care se uită cu atenţie în farfurie şi  
la produsele pe care le pun pe masă, pe principiul mai 
puţin, dar mai bun. 

Sperăm că ţi-ai pregătit deja coşul pentru cumpărături, 
pentru că te invităm să-ţi iei porţia de produse locale,  
de foarte bună calitate, chiar din Ţara Dornelor.  

Vă supunem, aşadar, atenţiei primul producător local  
din Ţara Dornelor şi din judeţul Suceava care a obţinut 
dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultativă  
„Produs montan”, pentru cinci produse. 

Comercializate sub denumirea de „Călimani”, şvaiţerul, 
caşcavalul, caşcavalul afumat, brânza frământată şi  

telemeaua sunt produsele care cuceresc cele mai  
exigente gusturi pentru că procesarea laptelui se face cu 
simţ de răspundere pentru a obţine cele mai bune produse 
a căror calitate face diferenţa. Pentru că le-am testat chiar 
noi, putem afirma, fără să greşim, că produsele lactate 
„Călimani” fac parte din categoria: înaltă calitate, unde 
un rol determinant îl are procesul tradiţional de prelucrare 
a laptelui, rezultând un produs local de excepţie care  
foloseşte materie primă din ferma proprie.

Ce ne spune producătorul local despre secretul produselor 
„Călimani”?

„Laptele pe care noi îl procesăm provine numai de la 
vacile hrănite pe păşunile alpine, din zona munţilor Călimani. 
Gustul şi savoarea brânzeturilor este dat de multitudinea de 
specii de plante, în marea lor majoritate plante medicinale, 
cu care sunt hrănite animalele. Produselenoastre sunt 100% 
naturale, în fluxul tehnologic nu folosim culturi lactice. 

Se foloseşte numai lapte de cea mai bună calitate  
şi cheag”, Adrian Crucianu – producător local din  
destinaţia de ecoturism Ţara Dornelor.

De unde se pot cumpăra aceste produse?
Nimic mai simplu: De la magazinul DANY LILY situat 

în incinta pieţei agroalimentare din Vatra Dornei, strada 
Republicii, sau direct de la producător, de la secţia de  
procesare aflată în comuna Şaru Dornei, la o distanţă 
aproximativă de 10 km de oraş sau, şi mai simplu, la  
17 minute de mers cu maşina.

Se pot face şi comenzi la numărul de telefon 
+40.0744.750.143

Notă: în realizarea articolului s-au folosit informaţii de pe pagina 
de Facebook a trustului local @Orion Media Vatra Dornei.

Fotografiile au fost realizate la fabrica de brânzeturi  
a producătorului Crucianu de Doru Tudorache,  

reprezentant al Comisiei de Evaluare ecoturistică a destinaţiei.

Ţara Dornelor, locul unde se produce cel mai bun şvaiţer!
Produs în Ţara Dornelor

www.taradornelor.ro
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De vizitat gazde locale:
Dacă eşti din Ţara Dornelor şi vrei să dai o 
mână de ajutor celor care doresc cazare în 
zona rurală a destinaţiei, în cazul de faţă, 
în comuna Şaru Dornei, îţi prezentăm câteva 
opţiuni unde vizitatorii vor experimenta  
cu adevărat specificul local, în pensiuni  
ecoturistice de mici dimensiuni, a căror 
gazde primitoare vor şti să-şi primească 
oaspeţii aşa cum se cuvine.

Cele şase pensiuni prezentate fac parte din 
reţeaua ecoturistică locală, reunită sub egida 
AETD. Acestea şi-au luat angajamentul de a 
proteja patrimoniul natural şi cultural al zonei 
şi de a promova cât mai mult produse  
      locale de calitate care să vină în sprijinul  
    turiştilor şi, implicit, al comunităţii.  
       În gazetele următoare vom continua  
          prezentarea unităţilor de cazare din  
                                              reţeaua eco. 

Descoperă şi tu partea eco a Ţării Dornelor! 
În acest număr al gazetei, vă facem cunoştinţă cu  

una dintre cele mai generoase şi atractive comune din  
destinaţie, din punct de vedere ecoturistic: Şaru Dornei. 

Orice vizită aici trebuie să înceapă cu Centrul de 
Vizitare al Parcului Naţional Călimani, un loc aparte care-ţi 
deschide apetitul pentru natură şi te responsabilizează. 

Iată care sunt recomandările noastre pentru toţi  
cei care vizitează comuna Şaru Dornei, situată în  
Depresiunea Dornelor, la 10 km distanţă faţă de  
Vatra Dornei, la limita de vest a judeţului Suceava,  
având în spate Munţii Călimani.

În vizită la Şaru Dornei, o comună  
atractivă din punct de vedere ecoturistic

Acasă, la oamenii locului

De văzut:
n Centrul de Vizitare al Parcul Naţional Călimani
n Poteca tematică Tinovul Mic – Şaru Dornei
n Poteca Tematică 12 Apostoli
n Rezervaţia de Jnepeniş şi Pinus Cembra
n Poteca tematică de la Cariera de sulf a Călimanilor

De mâncat, la:
n Păstrăvăria La Poalele Călimanilor, afacere locală, în Gura Haitii, pe drumul care duce către 12 Apostoli
n Brânzeturi produse local de familia Ţăranu, în Şaru Dornei,sub brandul „Ţinutul Călimanilor” (www.tinutulcalimanilor.ro) 
n Brânzeturi produse local de familia Crucianu din Şaru Dornei, sub brandul „Călimani”

De participat, la:
n Ziua Parcului Naţional Călimani – 13 iunie 2020
n Sărbătoarea Bujorului de Munte – 13-14 iunie 2020
n Volcanik Sky Trail - concurs de alergare montană,    

       ediţia a II-a – 12 septembrie 2020
n Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă – 6 decembrie

Pensiunea Bâtca Tisei «««
Amplasată într-un superb peisaj montan, 
pensiunea are tot ce-şi poate dori un turist 
iubitor de natură: linişte, aer curat, mâncare 
sănătoasă, drumeţii pe trasee montane, 
plimbări cu căruţa şi sania trasă de cai,  
vizită la stâna din apropiere. Toate acestea, 
plus o gazdă mai mult decât primitoare, 
sunt reţeta concediului perfect.
Detalii şi rezervări: 
Capacitate: 
8 camere 
Telefon: 
+40.0740.172.863 

Pensiunea Dorina «««
O adevărată oază de linişte şi loc de 
refugiu în mijlocul naturii, pensiunea 
Dorina dispune de dotări moderne, de o 
grădină generoasă unde sunt amenajate 
locuri de joacă şi relaxare, foişor şi grătar. 
Pensiunea este şi un punct de plecare în 
drumeţii sau plimbări pe traseele montane 
din împrejurimi.
Detalii şi rezervări: 
Capacitate: 
4 camere 
Telefon: 
+40.0745.875.047 

Pensiunea 
Poarta Călimani «««
Situată la limita Parcului Naţional  
Călimani, într-o zonă de munte, cu peisaje 
de vis, aer curat de munte, izvoare cu apă 
rece, şi la distanţă de drumul principal, 
Pensiunea Poarta Călimani este punct  
de pornire către Rezervaţia geologică  
12 Apostoli, Lacul Iezer, Cariera de sulf  
din Călimani, Tinovul Şaru Dornei.  
Frumuseţea peisajului din aceasta zonă 
este completată de liniştea şi ospitalitatea 
pe care vi le oferă gazdele pensiunii.
Detalii şi rezervări: 
Capacitate: 
5 camere 
Telefon: 
+40.0788.870.463 

Pensiunea 
Perla Călimanilor «««
Se află aproape de masivul Călimani, 
la „gura” vechilor haituri construite de 
plutaşii dorneni pe văile pâraielor Neagra 
şi Haita, în imediata apropiere a 
megaliţilor misterioşi şi a punctului de  
plecare către poteca tematică 12 Apostoli. 
Dispune de condiţii de cazare şi de o 
serie de facilităţi care vă vor oferi tot  
confortul necesar pentru o vacanţă sau  
un concediu reuşit împreună cu familia 
sau grupul de prieteni. Gazdă primitoare, 
familia Dăscăliţa, vă va îndruma către cele 
mai frumoase locuri din inima Călimanilor.
Detalii şi rezervări: 
Capacitate: 
7 camere 
Telefon: 
+40.0788.874.794 

Pensiunea Evia «««
Vă pune la dispoziţie un salon de primire 
prevăzut cu şemineu, salon de luat masa şi 
bucătărie, spaţiu pentru recreere, 3 camere 
duble prevăzute cu TV şi baie proprie, 
un apartament compus din dormitor,  
cameră de zi prevăzută cu TV şi baie, la 
mansardă: un spaţiu comun, un dormitor 
matrimonial prevăzut cu TV şi baie proprie 
şi un apartament compus din dormitor, 
cameră de zi şi baie proprie. Pensiunea 
dispune de un amplu spaţiu de recreere 
în mijlocul naturii, foişor, grătar, terasă şi 
parcare privată.
Detalii şi rezervări: 
Capacitate: 
5 camere 
Telefon: 
+40.0754.982.975 

Pensiunea  
Dumbrava Cerbilor «««
Situată în apropiere de Vatra Dornei, 
de la Pensiunea Dumbrava Cerbilor se 
văd până departe văile şi munţii, iar în 
pădurea ce o străjuieşte umblă liniştiţi 
cerbii si căprioarele. O oază de linişte, 
o gură de aer proaspăt şi tare de munte  
şi o privelişte superbă – acestea ar fi  
principalele atribute ale acestei locaţii. 
Pensiunea oferă celor ce-i calcă pragul 
confort, cu zonă de relaxare, spaţiu pentru 
luat masa şi bucătărie complet utilată. 
Copiii au un loc de joacă unde să-şi  
petreacă timpul în mod activ, iar pentru 
adulţi există un foişor cu grătar şi o terasă.
Detalii şi rezervări: 
Capacitate: 
7 camere 
Telefon: 
+40.0752.663.348 

www.taradornelor.ro

Orizontal: 1. Începe aventura... cu avionul! - Mânată fără odihnă  
pe vântul dorinţelor 2. E stors de tot - Strigă copiii în gura mare... când  
sunt prinşi în vâltoare! - Vot favorabil... pentru o prospectare! 3. Merge  
pe vârfuri 4. Încep să cânte când se ciupesc (sing.) - Sete... în vârful stâncii!  
5. Contribuie la întărirea legăturii - Marea văzută de la distanţă //  6. «««  
7. Vine de la izvor - Vestitor pe drum de seară 8. Bronzat la faţă fără să  
stea la soare - Se face ghem... rotindu-se 9. Ţinut ca-n palmă - E luat cu asalt.

Vertical: 1. Plecat de la serviciu, nu se mai întoarce - Cele... din clasă!  
//  - Unde se întâlneşte munte cu munte 2. Cu multă trecere la vremea lor  
//  - Dovezi a trecutului 3. Un fel de cui în talpă //  - Vatra Dornei 4. Viaţa  
satului //  - Gem de fructe (sing.) 5. Ferma model (masc.) //  - Ramură de  
altoit 6. Veneau ca turcii peste noi (sing. fem.) //  - Ţinut pe dreapta Prutului!  
7. O lume ca-n basme //  - El şi ea la finalul idilei! 8. Un om de treabă //   
- Vedeţi? E de netrecut cu vederea 9. Suspinul codrului uscat //  - Însemnări  
de călătorie (sing.) 10. Canal principal de irigaţie //  - Sălaşul oamenilor  
 de cultură.

Observă.  
Descoperă. Învaţă!

„Fiecare zi este o călătorie,  
iar însăşi călătoria este casa noastră”. 
                              ___ ___  Matsuo Basho

„Libertatea călătoriei deschide mintea 
către nişte posibilităţi nelimitate”. 

                                  ___ ___  Fay Weldon

Dragilor, această rubrică specială a gazetei vă este 
oferită de George Hudiţă, un braşovean special, pe 
care l-am cunoscut cu ocazia conceperii broşurilor de  
promovare a destinaţiei. Pe lângă talentul dovedit  
de grafician publicitar, el ne-a uimit cu pasiunea pentru 
cuvintele încrucişate, aşa cum vrem şi noi acum să  
facem împărtăşindu-vă acest mod inedit de a prezenta  
principalele obiective şi atracţii turistice ale Ţării Dornelor. 

E un exerciţiu plăcut şi antrenant, atât pentru copii, cât şi 
pentru adulţi, dar, vă avertizăm, nu-i treabă prea uşoară! 

Chiar şi aşa, tot nu vă lăsăm singuri! Pentru a primi 
cheia de verificare/dezlegare a răspunsurilor, vă  
încurajăm să accesaţi taradornelor.ro, secţiunea 
Revista de divertisment, să completaţi datele dvs. în  
formularul dat, astfel încât să aveţi acces direct la 
răspunsuri.

l O drumeţie mai lungă începe cu cuvintele:  
„hai că ştiu o scurtătură”.
l Doi alpinişti la marginea unei prăpăstii. 
Zice unul:
- Aici a picat ghidul nostru anul trecut!
Celălalt scandalizat:
- Şi asta spui tu aşa de liniştit?
- Păi ce, era deja destul de vechi şi avea şi câteva 

pagini rupte!
l Ghidul către grupul de drumeţi: 
- Dacă în faţă avem nordul, în stânga vestul,  

în dreapta estul, în spate ce avem? 
- În spate avem rucsacul, răspunde un turist!

... pădurea de zâmbru din Parcul Naţional   
      Călimani a fost declarată rezervaţie  
                ştiinţifică încă din 1971?

Zâmbrul este un arbore alpin din familia pinaceelor, înalt până la 
25 m, cu scoarţa de culoare cenuşie şi cu frunze în formă de ace, 
grupate câte cinci, cu seminţe lungi şi comestibile, cu lemnul foarte 
rezistent. Este o rudă a pinului cu o familie mai puţin numeroasă  
în România, fiind de aceea protejată.
... rezervaţia geologică „12 Apostoli” este celebră pentru „statuile” 

stâncoase cu elemente antropomorfe şi denumiri ciudate precum 
Mareşalul, Moşul, Ramses, Guşterul sau Sfinxul? 
Sculpturile din lavă cimentată realizate de natură sunt fantastice, 

iar jnepenişurile care le înconjoară şi tufele de merişor pe care le 
găseşti la coborâre sunt perfecte pentru un popas după un aşa urcuş 
obositor. Rezervaţia geologică se află la o altitudine de 1760 m.

RUCSAC - Merge adus de spate.
GHID - Te poartă pe drumuri şi te duce cu vorba.

Ştiaţi că...
... pădurea de zâmbru din Parcul Naţional  

      Călimani a fost declarată rezervaţie 
                ştiinţifică încă din 1971?

Ştiaţi că...



Vedere din Ţara Dornelor
oferită de Andrei Bălău

Destinaţia de ecoturism Ţara Dornelor  este dezvoltată cu sprijinul financiar al  
Romanian-American Foundation şi Fundaţia Pentru Parteneriat, prin 
intermediul programului Green Entrepreneurship – „Dezvoltarea economică durabilă 
prin ecoturism.” 

Publicaţie realizată de Asociaţia de Ecoturism Ţara Dornelor (AETD) în cadrul 
proiectului „Ţara Dornelor, o destinaţie ecoturistică înfloritoare”, 
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