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Localizare

Dacă vrei să petreci două săptămâni de 
neuitat în Munţii Pădurea Craiului te invităm în 
două locaţii speciale, în care vechiul şi noul se 
îmbină armonios, poţi admira peisaje carstice 
unice, poţi participa la viaţa de zi cu zi a unor 
comunităţi tipice pentru zona montană a Pădurii 
Craiului, poţi admira tradiţii şi obiceiuri păstrate 
de-a lungul veacurilor.

În nordul Munţilor Pădurea Craiului , între 
Valea Mişidului şi Valea Brătcuţei, se află Arealul 
Damiş – Ponoraş  În partea sudică depresiunea 
este delimitată de Măgura Dosului cu înălţimea 
maximă de 948m, la nord şi nord-vest de către 
masivele Glimea Mică, Glimea Mare, Glimeuţul şi 
Oaşul. 

Depresiunea Damiş adăposteşte cea mai 
mare parte din vatra satului cu acelaşi nume.

Localităţi vecine sunt comuna Bratca, 
comunele Roşia şi Căbeşti, Şuncuiuş.

Din punct de vedere administrativ satul 
Damiş aparţine de comuna Bratca.

Accesul în Damiş se poate face prin 
intermediul căii ferate (magistrala Bucureşti-
Oradea, cu coborâre în staţia Bratca) sau al 
şoselelor (drumul european E 60, până la Borod, 
de unde se ramifică drumul judeţean 764D spre 
Bratca-Damiş şi apoi se continuă către Roşia-
Dobreşti-Beiuş). Distanţa Bratca-Damiş este de 
12 km, drumul fiind asfaltat până la Roşia . 

Mergând pe acest drum cca 18km ajungem 
în Roşia, o altă destinaţie demnă de luat în seamă.

Comuna Roşia este situată în partea de 
nord a Depresiunii Beiuş, la poalele sudice ale 
Munţilor Pădurea Craiului, pe cursul inferior al 
râului Valea Roşia. Are în componenţă două sate: 
Roşia, satul de reşedinţă, şi Lazuri. Se învecinează 
la nord-vest cu comuna Dobreşti, la vest cu 
comuna Pomezeu, la sud cu comuna Căbeşti, la est 
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cu comuna Bratca, iar la nord-est cu comuna 
Şuncuiuş. 

Obiectivele turistice mai importante din 
comună sunt:

-Biserica din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae” 
(1779, cu unele modificări din 1900) din satul 
Lazuri. 

-Peşterile Ciur-Izbuc şi Ciur-Ponor, situate în 
Munţii Pădurea Craiului, în bazinul superior al 
pârâului Roşia, într-o dolină uriaşă (Groapa Ciur) 
din platoul carstic Runcuri. 

-Peştera Vacii, peştera Grueţ, peştera Farcu.
Relieful este asemănător cu cel de la Damiş, cu 

deosebirea  că afluenţii Văii Roşia formează chei 
spectaculoase – Cheile Albioarei, Cheile Lazurilor, 
Cheile Cuţilor. Altitudinea culmilor care 
mărginesc comuna variază între 500 şi 600 m.

Formele carstice de suprafaţă sunt reprezentate 
de lapiezuri şi doline, acoperite mai mult sau mai 
puţin de solul roşu specific depozitelor de 
bauxită,de la culoarea roşie a terenului se trage şi 
denumirea localităţii.
În subteran se deschid golurile unor peşteri 
renumite : Ciur Ponor, Ciur Izbuc, peştera Meziad, 
Peştera Vacii, şi altele. 

Obiective  şi oportunităţi 
turistice 

Arealul prezentat în broşură se pretează 
excelent pentru practicarea ecoturismului.

Dar ce este de fapt ecoturismul?
Ecoturismul este modalitatea de a călători şi 

cunoaşte în mod direct şi autentic natura şi 
tradiţiile locale urmărind: 

-producerea unui impact minim asupra naturii 
şi culturii locale.

-conservarea activă a naturii şi moştenirii 
culturale.
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-utilizarea serviciilor locale (cazare, masă, 
ghizi, transport, artă populară, agrement, etc).

-înţelegerea specială de către vizitator a 
elementelor naturii şi culturii locale.

-contactul nemijlocit al vizitatorului cu 
localnici şi agentul de turism, în special datorită 
dimensiunilor reduse ale grupurilor de vizitatori.

-determinarea unor aşteptări realiste ale 
clientului în special prin realizarea unui marketing 
corect.

Avantajele ecoturismului

-Este unul din mijloacele cele mai eficiente 
de a combina conservarea naturii cu dezvoltarea 
socio-economică.

-Mai mult decât oricare altă activitate 
economică ecoturismul conferă naturii sălbatice o 
valoare economică.

-Aduce mai multe beneficii şi cauzează 
mult mai puţine distrugeri naturii decât turismul 
convenţional-industrial.

-Este mai compatibil cu modul de viaţă 
tradiţional decât celelalte forme de turism.

-Ecoturismul are nevoie de investitii mult 
mai mici decât turismul conventional-industrial.

-Crează locuri de muncă şi alternative de 
dezvoltare sprijinind şi susţinând (fără a cauza 
distrugerea) naturii şi culturii locale.

-Crează o imagine penetrantă ce poate fi 
utilizată atât în marketing-ul produselor locale, 
unei zone cât şi a întregii ţări.

Exemple de posibile activităţi de 
ecoturism: observarea animalelor sălbatice (lupi, urşi, 
râşi, cervide, etc), observarea păsărilor sălbatice, studierea 
plantelor şi a florei sălbatice dintr-o anumită zonă, turism 
călare, drumeţii tematice etc. 

Turismul cultural, de aventură şi 
ecoturismul  pot fi combinate într-un produs 
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specific. De foarte puţine ori vom întâlni 
programe de ecoturism pur, dar în majoritatea 
cazurilor vom întâlni ecoturism combinat cu 
activităţi culturale şi de aventură.

Trasee turistice din Arealul
 Damiş - Ponoraş

1. Circuitul Ponoraş

Lungimea traseului:8 km.
Durata:3 ore

Dificultate: traseu uşor, nu ridică
 probleme de orientare. 

Traseul este recomandat pe tot parcursul
 anului, atât vara cât şi iarna

Traseul începe lângă ABC-ul din capătul sud-
vestic al localităţii Damiş unde, din drumul 
judeţean spre Bratca, la stânga se desface un drum 
de care secundar. Urmăm acest drum secundar 
spre stânga, urcând uşor pe sub Dealul Oasului iar 
după cca. 20 minute de la plecare sosim în şaua 
dintre Dealul Oaşului şi Dealul Glimea Mică ce se 
profilează în dreapta noastră.

Din acest punct se deschide o amplă privelişte 
asupra depresiunii de captare carstică Damiş, 
delimitată la sud de Măgura Dosului. Tot de aici, 
drumul se bifurcă: cel pe care l-am urmat continuă 
spre stânga mergând spre Valea Mişidului ,spre 
dreapta se desface un drumeag secundar ce urcă pe 
Vf. Glimea Mică iar înainte se schiţează un alt 
drum de care, pe care îl vom urma şi noi.

Mergând pe acest drum de care înainte, 
traversăm pe rând o pădure, apoi o vale dolinară, 
trecem printr-o poiană presărată cu pâlcuri de 
mesteceni, iar de aici un coborâş scurt prin 
pădurea de fag ne scoate pe versantul drept al Văii 
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Huţii. Mai departe ţinem drumul ce merge pe 
versantul drept al Văii Huţii, pe lângă resturile 
unor clădiri (pe aici trecea linia graniţei cu Ungaria 
în anul 1941), ieşim apoi din pădure, lăsăm în 
dreapta un sălaş izolat , traversăm Valea Huţii, 
cotim apoi la dreapta pe drum, pe partea stângă a 
văii iar după cca. 50m drumurile se bifurcă iar: 
înainte continuă drumul nostru spre Bratca iar 
spre stânga se desface un drum secundar, spre 
Valea Mişidului. Până aici am făcut 3 km respectiv 
¾ de  oră.

Pentru a ne continua traseul mergem 
înainte traversând Depresiunea Ponoraş pe o 
distanţă de cca. 1,5 km. Trecem pe lângă ponoarele 
văii Huţii respectiv ponorul văii Drăgoiului 
(această vale este uşor de recunoscut după fundul 
plat şi înierbat pe care îl prezintă), urcăm panta şi 
ajungem la o nouă bifurcaţie: înainte, respectiv la 
stânga se desfac 2 drumuri secundare, iar la 
dreapta continuă traseul nostru. O luăm pe drumul 
din dreapta, urcând 200 m, ocolim o dolină mare, 
iar căile se ramifică încă odată lângă o gospodărie 
izolată: înainte merge traseul nostru iar spre stânga 
se desface un drum secundar care trece prin faţa 
gospodăriei. Mergând înainte, drumul continuă 
printr-o pădure deasă de răşinoase, o ia  apoi la 
stânga, traversând o poiană largă şi intersectează 
DJ 764D  în dreptul primelor case ale localităţii 
Damiş. 

În continuare urmăm înainte DJ 764D 
depăşind grupul de case mai sus amintit, cotim la 
dreapta, mergem pe curba de nivel cca. 2 km (avem 
o privelişte largă asupra văii Brătcuţei,versantul 
drept al văii, Depresiunea de la Ponoare, respectiv 
Munţii Vlădeasa) iar de aici un ultim coborâş la 
dreapta pe sub Vf. Glimea Mare ne scoate la 
intrarea în localitatea Damiş. Mergând pe drum, 
prin localitate, sosim după cca. 2 km la Căminul 
Cultural, unde traseul nostru se sfârşeşte. 
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2. Circuitul Ponorului Toaia

Lungimea traseului: 6 km (pe hartă,în plan) 
Durata: 2 ore

Dificultate: traseu uşor ce nu ridică nici un
 fel de probleme turiştilor 

Traseu recomandat pe tot parcursul anului

Traseul începe din centrul localităţii Damiş, de 
lângă vechiul cămin cultural. De aici urmăm 
drumul judeţean spre vest, traversăm după cca. 50 
m o vale îngustă, mai mergem aproximativ 10 
minute prin sat după care sosim la o bifurcaţie 
importantă (lângă ultima casă de pe partea dreaptă 
a DJ 764D): înainte merge DJ 764D spre Damiş 
Poiana iar la dreapta se desface un drum pietruit pe 
care îl vom urma şi noi. Cotim la dreapta pe 
drumul amintit, ce urcă încet pe coasta unui deal 
înierbat urmând să ajungem într-o şa lină ce 
desparte Dealul Oaşului de Dealul Glimea Mică. 

Privind spre sud vedem  Depresiunea Damiş, 
străbătută de cele trei văi carstice, satul Damiş şi 
Măgura Dosului ce mărgineşte depresiunea spre 
sud. În şa suntem la o importantă bifurcaţie: la 
stânga merge drumul pe care am sosit până aici, 
spre dreapta se ramifică un drum de care secundar 
iar spre SE, pe un vâlcel înierbat coboară un drum 
desfundat de apele de şiroire. Coborând pe acest 
drum  cca. 200 m sosim la un izvor cu adăpătoare 
pentru animale. Pentru a ne continua traseul, 
urmăm în aval pârâul ce iese din izvor, coborâm pe 
poteca bine evidenţiată, pe malul stâng al văii, 
printre versanţii abrupţi şi suntem după vreo 10 
minute la Ponorul Toaia, la baza unui perete 
stâncos de cca 40m. Cam la jumătatea distanţei 
dintre baza peretelui şi vârf  se află Peştera Toaia. 

Ponorul Toaia colectează apele văilor ce 
străbat Depresiunea de captare carstică Damiş, 
aceste ape urmând să iasă la suprafaţă prin Izbucul 
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Dămişenilor din Valea Brătcuţei după un parcurs 
în linie aeriană de cca. 3-4 km. De la Ponorul Toaia 
ocolim spre dreapta abruptul stâncos, cotim apoi 
la stânga pe poteca înierbată mergând pe sub Vf. 
Glimea Mică cca. 10 minute până când ajungem la 
un grup de case izolate. 

De la potecă, o deviaţie la stânga ne scoate 
la marginea unei doline mari cu versanţii abrupţi şi 
fundul plat. Este cea mai mare dolină din zonă, 
având un diametru de aproximativ 180m. În 
perioadele cu precipitaţii abundente pe fundul 
dolinei se formează un mic lac. Revenind la potecă, 
o luăm înainte printre case şi intersectăm un alt 
drumeag de care ce soseşte din stânga. Pe acest 
drum, mergând la dreapta ajungem din nou la DJ 
764D lângă primul magazin din localitate. De aici 
mai avem 5 minute de mers pe şosea şi suntem la 
Căminul Cultural, punct în care traseul nostru se  
încheie.

Lungimea traseului: 8 km 
Durata: 2 ore

Dificultate: traseu uşor ce nu ridică nici un
 fel de probleme turiştilor

Traseu recomandat pe tot parcursul anului

Traseul începe din centrul localităţii 
Damiş, de lângă Căminul Cultural. De aici, urmăm 
DJ 764D prin localitate, spre vest, depăşind un 
prim grup de case, traversăm un pârâu ce vine de 
pe Măgura Dosului (lângă gater), trecem apoi de 
zona vestică a localităţii pe o distanţă de cca. 1 km, 
ajungem  la ieşirea din localitate , unde drumul 
traversează pe un pod de beton pârâul ce se varsă 
în ponorul Peşteruţa. Intrăm pe vale şi urmând 
firul văii ajungem în cca 10 minute la ponorul 
Peşteruţa. Trecem pe lângă ponor şi urmând firul 

  
       

3. Damiş - Ponorul Runcşor
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văii în continuare ajungem la două doline în 
capătul văii. Urcăm prin dolina din dreapta, pe 
lângă o mică dechizătură obturată cu bârne, în 
direcţia lizierei pădurii de pe Dealul Ouaşului. 
Mergem pe liziera pădurii de fag, cu exemplare cu 
vârsta de peste 100 de ani până când ajungem la
 primele case din Damiş Poiana. Părăsim liziera 
pădurii şi mergem în direcţia vârfului de deal din 
faţa noastră. Ocolim vârful de deal prin dreapta şi 
o luăm spre SV în direcţia Dealului Monii.

Coborâm de pe Dealul Monii la intersecţia DJ 
764D cu drumul de care ce duce la un podeţ de 
lemn ce traversează Valea Runcşorului. Urmând în 
aval valea , sosim la Ponorul Runcşor, punct în care 
valea omonimă se pierde în subteran, urmând să 
iasă la suprafaţă prin Izbucul Toplicioarei de pe 
Valea Lazurilor. Pitorescul locului este accentuat 
de meandra pe care pârâul o descrie înainte să se 
piardă în ponor. Tocmai datorită acestei meandrări 
a pârâului, zona mai poartă denumirea “La 
Întorsuri”. De aici, după ce am făcut o 
binemeritată pauză, putem să parcurgem mai 
departe traseul, în amonte, pe valea Runcşorului 
sau să ne întoarcem pe acelaşi drum până la Damiş.

Lungimea traseului: 12 km 
Durata: 3 ore

Dificultate: traseu uşor ce nu ridică nici un
 fel de probleme turiştilor

Traseu recomandat pe tot parcursul anului

Traseul începe lângă ABC-ul din capătul sud-
vestic al localităţii Damiş, unde din drumul 
judeţean spre Bratca, la stânga se desface un drum 
de care secundar. Urmăm acest drum secundar, 
urcând uşor pe sub Dealul Oaşului, iar după cca. 
20 minute de la plecare sosim în şaua dintre Dealul 

4. Damiş – Peştera Moanei
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Oaşului şi Dealul Glimea Mică ce se profilează în 
dreapta noastră. Din acest punct se deschide o 
amplă privelişte asupra Depresiunii de captare 
carstică Damiş, delimitată la sud de Măgura 
Dosului. 

Din acest punct drumul se bifurcă: spre 
stânga merge drumul pe care l-am urmat până aici, 
spre dreapta se desface un drumeag secundar ce 
urcă pe Vf. Glimea Mică, iar înainte se schiţează un 
alt drum de care pe care îl vom urma şi noi. 

Mergând pe acest drum de care înainte , 
traversăm pe rând o pădure, apoi o vale dolinară, 
trecem printr-o poiană presărată cu pâlcuri de 
mesteceni iar de aici un coborâş scurt prin pădurea 
de fag ne scoate pe versantul drept al Văii Huţii. 
Mergând mai departe ţinem drumul de pe 
versantul drept al Văii Huţii, pe lângă resturile 
unor clădiri (pe aici trecea linia graniţei cu Ungaria 
în anul 1941), ieşim apoi din pădure, lăsăm în 
dreapta un sălaş izolat, traversăm Valea Huţii 
urmând drumul ce urcă pe partea stângă a văii şi 
care mai apoi urmează latura nord-vestică a 
Depresiunii Ponoraş 

Urmăm acest drum la stânga mergând la 
început prin depresiunea carstică, apoi în urcuş pe 
latura nord-vestică a depresiunii, iar la cca. 500m 
de la bifurcaţia amintită sosim pe Dealul Culmii 
unde intersectăm un drum de care cu direcţia est-
vest. De aici, se poate observa o vale carstică, cu 
patul înierbat. Coborâm pe versantul stâng al văii 
amintite, urcăm apoi pe versantul drept (bogat 
înierbat, acoperit pe alocuri cu arbuşti de păducel) 
până când ajungem la liziera unei păduri de fag. De 
aici, avem posibilitatea să vizităm ponorul Stanul 
Ciuţii coborând la stânga cca. 20 m până la ponor, 
aflat la baza unui perete de stâncă înalt de cca 40m. 
Apele înghiţite de acest ponor ies la suprafaţă în 
Valea Mişidului. 

   De la ponorul Stanul Ciuţii, urcând spre 
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stânga, intersectăm un drum de care ce prezintă 
direcţia est-vest. Mergând pe acest drum la stânga, 
după vreo 200 m întâlnim o vale dolinară ce se 
deschide spre dreapta. În continuare, schimbăm 
direcţia de mers la dreapta, coborând chiar pe 
fundul văii dolinare, trecem de un sălaş izolat iar de 
aici, un ultim coborâş înainte, pe drumul de acces 
la sălaş ne scoate la drumul forestier de pe Valea 
Mişidului, într-o poiană largă de unde se observă 
un grup de case aflate pe versantul stâng al văii. De 
aici, mergând în amonte, pe drumul pietruit 
ajungem in cca. 15 minute la Peştera Moanei, aflată 
pe versantul drept al văii. Peştera are o lungime de 
1040 m, fiind accesibilă turiştilor pe o porţiune de 
250 m, până la primul sifon, folosind surse de 
iluminat. 

Damiş - Secătura - Bratca

Lungimea traseului: 13 km 
Durata: 3-4 ore

Dificultate: traseu uşor ce nu ridică nici un 
fel de probleme turiştilor

Traseu recomandat pe tot parcursul anului

Traseul începe de la bifurcaţia din capătul 
nord-estic al localităţii Damiş; înainte merge 
drumul judeţean spre Bratca, traversând 
localitatea, iar la stânga se desface un drum de care 
secundar. Urmăm  acest drum secundar spre 
stânga, urcând uşor pe sub Dealul Oaşului, iar 
după cca. 20 minute de la plecare sosim în şaua 
dintre Dealul Oaşului şi Dealul Glimea Mică ce se 
profilează în dreapta noastră. Din acest punct se 
deschide o privelişte asupra depresiunii de captare 
carstică Damiş, delimitată la sud de Măgura 
Dosului iar la nord de creasta sinuoasă ce este 
cuprinsă între Dealul Oaşului şi Dealul Glimea. 
Tot aici drumul se bifurcă: spre stânga merge 

5. 
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drumul pe care l-am urmat până aici, spre dreapta 
se desface un drumeag secundar ce urcă pe Vf. 
Glimea Mică, iar înainte se schiţează un alt drum 
de care pe care îl vom urma şi noi. Urmând drumul 
de care înainte, traversăm pe rând o pădure, apoi o 
vale dolinară, trecem printr-o poiană presărată cu 
pâlcuri de mesteceni iar de aici un coborâş scurt 
prin pădurea de fag ne scoate pe versantul drept al 
văii Huţii. Mergând mai departe ţinem drumul ce 
merge pe versantul drept al văii Huţii, ieşim apoi 
din pădure, traversăm Valea Huţii, pe partea stângă 
a văii iar după cca. 50m ajungem din nou la o 
bifurcaţie: înainte continuă drumul nostru spre 
Bratca iar spre stânga se desface un drum 
secundar, care duce în Valea Mişidului. 

În faţa noastră se deschide  depresiunea de 
captare carstică Ponoraş. Pentru a ne continua 
traseul mergem înainte traversând Depresiunea 
Ponoraş pe o distanţă de cca. 1 - 1,5 km,  (vezi 
explicaţiile de la traseul 1), urcăm mai departe pe 
drumeag, spre stânga pe  o pantă înierbată urmând 
să ajungem la o nouă bifurcaţie: înainte, respectiv 
la stânga se desfac 2 drumuri secundare iar la 
dreapta continuă traseul nostru. Alegem cea de-a 
doua variantă urcând 200 m pe drum, ocolind o 
dolină aflată în dreapta drumului iar drumurile se 
ramifică încă odată: înainte merge drumul 
principal iar spre stânga se desface un drum 
secundar. Noi o luăm  la stânga urcând uşor printr-
o pădure tânără, ocolim apoi o altă dolină destul de 
mare pe latura ei nordică iar de aici un ultim 
coborâş prin pădure ne scoate pe o vale carstică 
într-un punct unde întâlnim un drum ce vine din 
dreapta. Continuăm să mergem înainte pe drumul 
de care iar după cca. 20 min. De mers intersectăm 
DJ 764D lângă primele case din Bratca Secătura. 
De la Secătura ţinem drumul judeţean ce 
traversează un platou carstic respectiv o pădure, 
scurtăm 3 serpentine şi sosim la intrarea în Bratca.
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Cicloturism

Ziua 1:
După ce ajungem în Valea Roşia  putem face o 

primă tură de explorare a zonei pe o rută de 
dificultate redusă, ideală pentru a ne acomoda cu 
bicicletele şi specificul zonei. Vom poposi la un 
atelier de ţesături şi împistrit de ouă în Drăgoteni, 
unde vom putea înţelege procesul prin care lâna 
sau cânepa ajunge să ia forma unei feţe de masă sau 
a unei traiste tradiţionale.

Vom continua apoi pe biciclete spre un deal din 
apropierea satului, de unde, dacă vremea ne va 
permite, vom avea una din cele mai largi privelişti 
asupra părţii vestice  a Apusenilor şi nu numai. De 
aici vom coborî prin satul Şoimuş, probabil cea 
mai mică aşezare din zonă, spre biserica de lemn 
din Petreasa, cu o vechime de peste 200 de ani. 
Vom încheia ziua printr-o cină alcătuită din 
produse locale, pregătite într-un mod tradiţional.

Ziua 2: 
După un mic dejun copios, vom lua drumul 

Meziadului, în lungul văii cu acelaşi nume, loc 
odinioară acoperit cu întinse păduri de stejar. 
Astăzi, din aceste păduri se mai poate observa un 
stejar secular a cărui vârstă e estimată la 300 de ani. 
Stejarul se află chiar pe marginea drumului de 
legătură dintre Remetea şi Meziad.

Satul Meziad este renumit pentru meşteşugul 
realizării varului din calcar, print-o metodă 
specifică zonei. Se utilizează cuptoare tradiţionale, 
unul din aceste cuptoare fiind încă des folosit de o 
familie de vărari de aici, familia Ivan. Cu puţin 
noroc vom putea observa una din etapele realizării 
varului, cea mai spectaculoasă etapă fiind aceea 
când piatra de calcar arde la temperaturi de peste 
1000°, devenind incandescentă.

Peştera Meziad, cu ale sale săli spaţioase, 
formaţiuni de peşteră cu nume ciudate şi populaţii 
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mari de lilieci (specii protejate) va fi următoarea 
noastră ţintă, unde sub îndrumarea ghidului local 
vom putea descoperi farmecul lumii subterane, 
atât de diferită de cea cu care suntem obişnuiţi. Ne 
vom întoarce pe acelaşi drum, oprindu-ne la 
muzeul satului din Remetea, amenajat într-o casă 
tradiţională şi la biserica reformată din piatră, în 
care se mai păstrează picturi murale inedite, 
realizate în stil bizantin.

Ziua 3: 
Următoarea parte a itinerariului nostru va 

fi dedicată descoperirii pe biciclete a zonei de 
izvoare a Văii Roşia, una din cele mai bine 
conservate zone naturale din Munţii Apuseni. Este 
un spaţiu ce păstrează pe alocuri o notă de 
autenticitate şi arhaism greu de regăsit în alte 
locuri. Vom poposi la. Moara cu noroc., una din 
puţinele mori pe apă funcţionale din partea de vest 
a Munţilor Apuseni (monument istoric) şi la un 
atelier de viori cu goarnă, al căror sunet specific se 
mai aude la nunţile sau sărbătorile tradiţionale din 
această zonă. Vom încheia ziua explorând Cheile 
Lazurilor, care deşi nu impresionează prin mărime, 
vă vor atrage prin pitorescul lor. Vom cina şi vom 
înnopta la una din pensiunile locale.

Ziua 4:  
Ne vom începe ziua traversând pe biciclete 

Cheile Albioarei, o vale carstică ce adăposteşte 
pereţi verticali de stâncă, guri de mină şi multe 
peşteri, dintre care ne vom opri la Peştera Vacii, 
arie naturală protejată. Aici au fost făcute 
descoperiri paleontologice din epoca bronzului, 
când peştera a fost folosită de oameni. Revenind în 
vale, vom pedala până pe platoul carstic Runcuri, 
unde vom putea vizita gospodării tradiţionale 
acoperite cu paie, precum şi o stână de oi. Vom 
putea urmări aici modul de pregătire a brânzei şi 
vom gusta din produsele specifice oferite de 
familia Perţiu. Ne vom caza sus pe platou şi vom 
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încheia ziua la un foc de tabără şi o cină 
tradiţională.

Ziua 5:
Vom părăsi platoul Runcuri coborând înapoi în 

satul Roşia prin Cheile Cuţilor, renumite prin 
numele lor sugestiv şi prin peretii abrupţi de calcar. 
Pe parcursul cheilor ne vom opri să vizităm Peştera 
Vacii din Cheile Cuţilor, care impresionează prin 
diversitatea formaţiunilor de peşteră, a resturilor 
scheletice concreţionate şi prin portalul său. După 
masă vom avea program liber. Cina tradiţională şi 
cazare la o pensiune locală.

Bucătărie tradiţională şi tradiţii în 
Valea Roşia

Ziua 1: 
Sosire în Roşia, pregătirea  împreună cu gazdele  

a unei pâini de casă coaptă pe vatră, conform 
tradiţiei. Cât timp pâinea se va coace vom avea 
ocazia unei scurte plimbări prin sat, unde vom 
putea vizita biserica satului, de rit ortodox. Seara va 
fi încheiată cu o demonstraţie de dans oferită de 
grupul de dans local şi cu o cină cu bucate 
tradiţionale.

Ziua 2: 
După micul dejun vom face o plimbare cu 

căruţa trasă de cai spre o vărărie, unde un localnic 
ne va iniţia în tainele acestei ocupaţii pe cale de 
dispariţie, dar care mai este încă bine reprezentată 
în zonă. Întorşi la pensiune, vom pregăti împreună 
cu gazdele noastre un pui la cuptor după o reţetă 
locală, iar apoi dacă am fost pricepuţi  îl vom 
savura la cină.

Seara se va încheia în sunetul viorii cu goarnă, 
instrument des folosit în zonă pentru a anima 
evenimentele importante din viaţa comunităţii.
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Ziua 3:
Micul dejun va fi constituit dintr-o altă 

delicatesă locală: plăcintă românească, o mâncare 
servită în zile de sărbătoare, dar şi cu ocazia unor 
vizite mai speciale. După micul dejun, vom face o 
plimbare pe jos pentru a vizita o moară veche de 
200 de ani şi o fierărie, ambele funcţionale, iar dacă 
vom avea noroc îi vom vedea la lucru pe morar sau 
pe fierar. După masa de prânz, ne vom petrece 
restul zilei descoperind tehnicile de pictură a 
icoanelor pe sticlă, având posibilitatea să încercăm 
şi noi acest meşteşug alături de tinerii şi 
profesoarele din sat. Seara va fi încheiată cu o 
petrecere câmpenească de la care nu vor lipsi 
mâncăruri specifice, pălinca de mere sau prune şi 
voia bună.

Ziua 4: 
După micul dejun cu produse din 

gospodărie, ne vom petrece dimineaţa 
experimentând câteva reţete de gemuri, folosind 
fructe de sezon. După masa de prânz vom vizita 
satul Remetea, oprindu-ne la biserica reformată, 
veche de 800 de ani, cu interesante picturi de 
influenţă bizantină şi la muzeul satului, amenajat 
într-o veche casă de lemn. Cina tipic ungurească de 
această dată, va încheia această zi a excursiei 
noastre.

Ziua 5:
Ultima zi o vom încheia vizitând un atelier 

meşteşugăresc unde ne vom încerca îndemânarea 
la împistritul ouălor sau realizarea de coliere din 
mărgele, iar după prânz vom vizita un stejar secular 
de 300 de ani în Meziad, urmând apoi să ne 
îndreptăm spre casă.
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Posibilităţi de cazare rustică în areal, în afară de 
gospodăriile localnicilor, sunt oferite de Centrul 
ECOTOP « Casa Craiului » din Damiş şi « 
Traditional Casa » de pe Platoul Runcuri, Roşia.
Pentru a beneficia de servicii turistice în areal 
puteţi opta pentru două variante:

-Centrul de Resurse şi Promovare Turistică 

Damiş – Casa Craiului vă oferă ture de cicloturism, 

plimbări în natură, cursuri şi seminarii pe diverse 
teme legate de protecţia mediului sau arii protejate, 
tabere tematice pentru elevi şi adulţi. 

Contact – ecotop@rdslink.ro sau telefon: 

0359425590, Damiş nr. 295.
-Tradiţional Casa Experience oferă într-o 

atmosferă ce aminteşte de vechile case bătrâneşti 
din Munţii Apuseni, servicii de cazare, masă şi 
agrement pentru toate gusturile. Vă aşteaptă peste 
25 de locuri de cazare în camere şi casuţe 
individuale, posibilitatea de servire a mesei, 
parcare, sală de întruniri, spaţiu de campare, 
activităţi de agrement (căţărare, tiroliană, tras cu 
arcul, speoturism, călărie, plimbări cu caruţa, 
cicloturism, activităţi culturale, plimbări în natură, 
etc). 

Date de contact: www.traditionalcasa.ro, 
violascu@spelemat.ro, telefon: 0745 602203.
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