
 

 

 

Carpatic Fun va pune la dispozitie o descrire succinta a activitatilor si o 

valoare aproximativa a acestora. 

A. TREKKING 
1.Padurea Craiului 
� Nr minim de persoane – 6 

� Nr maxim de persoane – 30 
 

Carpatic Fun pune la dispozitie: 

� Transport dintr-un punct stabilit pana la intrarea pe traseu si inapoi 

� Ghizi profesionisti si atestati 

� Pelerine de ploaie/persoana 

� Folie Sirius 

� Frontale in limita stocului disponibil 

� Statie de emisie si receptie GPS montan 

� Bete trekking daca este necesar 

� Rucsac tip banana impermeabil 

� Camere de filmat si aparat foto pentru actiuni OutDoor 

� Supervizarea si monitorizarea activitatii de catre echipe salvamont 

Contravaloarea unei excursii incepe de la 20euro/persoana/zi - in functie de marimea 

grupului, pregatirea fizica, durata traseului ales si gradul de dificultatea a acestuia. 

 

2.Parcul Natural Apuseni 
� Nr minim de persoane – 6 

� Nr maxim de persoane – 20 

Contravaloarea unei excursii incepe de la 30euro/persoana/zi- in functie de marimea grupului, 

pregatirea fizica, durata traseului ales si gradul de dificultatea a acestuia. 

B. CAVING 
Acest tip de activitate se desfasoara in pesteri neamenajate si face parte din categoria turismului de 

aventura ce nu necesita cunostinte de speologie (pentru o anumita categorie de pesteri) sau 

necesita cunostinte minime, respectiv medii (pentru alte categorii de pesteri). 

� Nr minim de persoane – 4 

� Nr maxim de persoane – 15 

 
Carpatic Fun pune la dispozitie: 

� Transport dintr-un punct stabilit pana la intrarea pe traseu si inapoi 

� Ghizi profesionisti si atestati 

� Salopeta impermeabila de tip speo 

� Rucsac tip banana complet echipata pentru activitatea de spoturism 



 

 

 

� Cizme cauciuc, ciorapi izolanti de tip neopren 

Casca de protectie cu frontala si 2 seturi acumulatori 

Cagula si manusi de protectie 

� Echipamente foto-video adecvate conditiilor din pestera, pentru imortalizarea unei aventuri 

de neuitat 

� Supervizarea si monitorizarea activitati de catre echipa salvaspeo 

Contravaloarea unei excursii incepe de la 35euro/persoana/zi – (in functie de dificultatea 

pesterii alese)pana la 100euro/persoana/zi (pentru pesteri cu grad mare de dificultate). 

C. Activitati de canyoning,  

rapel si tiroliana in Muntii Apuseni 

Aceste tipuri de activitati face parte din categoria turismului de aventura. Desfasurarea lor are loc 

in zonele salbatice ale muntilor cum ar fi: locuri cu Cheii (Somesul Cald, Galbenei, Negrei, Videi, 

Jgheabului), cu Cascade(Bohodei, Valea Seaca, Iadului, Moara Dracului, Valul Miresei, Pietrele 

Albe, Valea Rea etc) si cu pereti verticali de stanca (Cetatile Ponorului, Cetatile Radesei, 

Trecatoarea Bohodei, Ghetarul de la Focul Viu, Pietrele Albe etc). 

1.Canyoning 

Dotarea grupului este ca si in cazul activitatilor de trekking plus: costum integral neopren, hamuri 

si toata tehnica aferenta alpinismului 

���� Observatii: Canyoning 4 – 10 persoane 

Contravaloarea activitatii – 60euro/persoana/zi 

2. Rapel si tiroliana 

Dotarea grupului este facuta cu toata tehnica de alpinism necesara acestui tip de activitate 

���� Observatii: Rapel si tiroliana 6 – 30 persoane 
���� Supervizarea si monitorizarea activitati se face de catre echipe de la clubul Salvamont. 

Contravaloarea activitatii: 20-35Euro/persoana/zi, in functie de locatia aleasa (Padurea 

Craiului, Parcul Natural Apuseni)  

Observatii: 

Turisti pot sa aleaga oricare alta zona din Romania (Muntii Trascaului, Muntii Bucegi, Muntii 

Fagaras, Muntii Retezati etc), pntru desfasurarea activitatilor mai sus descrise. 

Orice alte informatii care le considerati utile, le putem pune la dispozitia dumneavoastra in cel mai 

scurt timp posibil. 

 



 

 

 

CAVING  

Pestera Osoi- Pestera Lesiana-Moanei– au o lungime aproximativa de 400m respectiv  1800m si sunt situate in 

capatul vaii Misidului. 

Pestera Lesiana- Este cunoscuta  in special din punct de vedere faunistic.Este o pestera relativ usoara fiind accesibila 

pe toata perioada anului.Pentru a vizita aceasta pestera este necesar echipamentul individual de protectie. 
Pestera Moanei- Este o pestera bogat concretionata si se remarca prin portalul de intrare spectaculos, in forma de Y. Se 

necesita cunostinte minime de TSA si pregatire fizica medie. Drumul de acces si durata de vizitare,al celor doua pesteri, dureaza 
aproximativ o zi. 

Pestera Potriva- Este situata pe valea Mnierei si are o lungime de aproximativ 3800m. Portal urias de intrare,care 

inghite cursul vaii Mnierei iti da un sentiment de grandoarea naturii,Dupa un traseu sinuos format din hornuri succesive si tarasuri 
epuizante, ne intalnim cu apele Mnierei pe galeria „activa” principala a pesterii,ce isi urmeaza cursul spre adancuri 
neexplorate.Este o pestera relativ greu accesibila care necesita cunostinte minime de TSA.Face parte din repertoriul monumentelor 

protejate ale judeţului  Bihor datorita faptului ca  în galeriile superioare,au fost descoperite oseminte de Ursus spelaeus, resturi 
scheletice de Homo sapiens şi fragmente de ceramică din perioada eneolitică. 

Pestera Galaseni- Este situata in satul Galaseni si are o lungime de aproximativ  4800m. Se remarca prin prezenta a 

doua paraie distincte care o dreneaza.Intrarea se afla la baza unui abrupt care bareaza valea paraului transformandu-se intr-o vale 
oarba.Pe tavanul galeriei putem admira stalactite sub forma de spaghetti.Deasemenea aici putem intalni o colonie impresionanta de 
liliecisuparati de prezenta noastra si a luminii.Golul subteran este traversat de Activul Principal, Activul Secundar si Galeria 
Fosila.Este o pestera accesibila care necesita o conditie fizica medie si echipament  individual de protectie. 

Pestera Igrita- Este o pestera fosila lipsita de curs de apa si are o lungime de aproximativ 350 m. Deoarece galeriile 

acestei pesteri au fost sapate intr-o retea aparent complicata, dau impresia unui labirint in calcare cretacice.Pestera Igrita este 
compusa din patru sali, iar in ultima sala sub forma unui interior de catedrala gotica se pot vedea fragmente din oasele ursului de 
caverna(aprox.  3000 de exemplare care au fost blocate aici din cauze necunoscute).Pestera  este accesibila pentru tineri intre 10 si 
70 de ani. 

Pestera Ferice- este situată în Muntii Bihor, în versantul vestic al Vf. Măgura Ferice. Intregul cavernament se 
desfăşoară sub forma unei galerii active, cu  aspect sinusios, lungă de circa 560 m, ce prezintă numeroase forme de tip corozivo-
eroziv. Pentru efortul de a strabate toate galeriile pesterii suntem rasplatiti cu un spectacol vizual dat de o frumoasa sala formata 
prin prabusire, al carei tavan este impanzit cu flori de cristalEste o pestera de dificultate scazuta . 

Pestera Dobos- Este situata in groapa cu acelasi nume din comuna Rosia si are o lungime de aproximativ 320m.In 
timpul ploilor, apele se indreapta si dispar spre fundul gropii prin pestera lui Dobos. Intrarea, de 3x5 m se deschide la baza unui 
abrupt calcaros.Spre baza acestui abrupt se îndreaptă toate apele de pe versanţii gropii.Partea spectaculoasa a acestei pesteri nu se 
lasa mult asteptata.La aproximativ 20m de la intrare psuntem intampinati de o sala in care natura a facut exces de frumusete prin 
ghirlande de calcar si calcit care acopera tavanul si pardoseala pesterii. 

Pestera Gruet- Este situata pe versantul stang al Vaii Steaza.Pestera are un portal mare,dupa care urmeaza sala 

principala care are o lungime de aproximativ  450m.Tavanul este spectaculos datorita numeroaselor coloane din calcar si  calcit 
parca fixate,cu maiestria unui arhitect.Activul principal ingusteaza galeria iar in tavanul pesterii apar o serie de hornuri,posibile 
legaturi cu alte galerii fosile.Este impracticabila in timpul ploilor de lunga durata.O mare parte din pestera este accesibila , iar 
cealalta parte necesita tehnica TSA. 

 



 

 

 

TREKKING 

Valea Misidului – Valea Izbandisului ( 6-8 ore)- Situata in Muntii Padurea Craiului si afluentul de stânga al Crişului 
Repede, Valea Mişid te cheamă la o mică drumeţie într-o zonă pitorească. Valea Misidului -  cu o lungime de peste 7 km, numita si Valea 
Luncilor in partea ei superioara, dezvolta un sector de chei lung de 2,5 km, cu multe pesteri si izvoare carstice. Pestera Ungurul Mare, 
Pestera Lesiana, Pestera Moanei, Pestera Stanul Ciutii sunt cateva exemple.Valea Izbandisului, aflata intr-o zona pitoreasca, are ca punct 
forte de atractie un izvor carstic, care iese de sub un perete de calcar, avand un debit impresionant. Unul din cele mai mari din muntii 
Padurea Craiului: Izbucul Izbandis. Raul subteran se formeaza cu mult inainte sa apara la suprafata, colectand apa de ploaie care se 
dreneaza in Pestera Izbandis.                                                                                             

 Valea Misidului – Depresiunea Ponoras-Sat Damis -  Valea Bratcutei (8-10 ore)- Asa cum am prezentat mai, 
sus traversam acea frumoasa Vale a Misidului si de aici urcam, hotarati, catre culmile  dealurilor, trecem prin Depresiunea Ponoras pana 
spre Satul Damis. Satul Damis – este situat pe un platou de altitudine ce continua cu o depresiune in partea stanga (Depresiunea Damiș) si 
cu Valea Bratcutei in partea dreapta. Depresiunea este înconjurată de dealurile calcaroase Glimeia Mare, Glimeia Mică și Oașului (la N și 
NV), cu altitudini medii de 700 m, precum și de Măgura Dosului (S). Lasam in urma rasfiratul Sat Damis(una din cele mai lungi asezari din 
Romania) ne indreptam catre intrarea pe Valea Bratcutei, prin Cheile Tivadarului.                                                                                                                                                                             

Valea Boiului – Valea Bratcutei (7-9 ore)                                                                                                                                      

Valea Boiului - Cascada Boiului - Sat Ponoara-Sat Lorau (6-8ore)- Valea Boiului este situata in Muntii Padurea 
Craiului,  afluent de stanga al Crisului Repede. Cascada Boiului situata in valea cu acelasi nume, este unul dintre cele mai importante 
obiective turistice din Crisana, obiectiv pe care nu ar trebui sa-l ratati daca va aflati in apropiere. Sat Ponoară aparţine de comuna Bratca şi 
este situat în partea de vest a Munţilor Apuseni. Este un sat de munte, cu case izolate, aşezate în grupuri mici. Satul Ponoară s-a format în 
jurul anului 1514, în timpul unor răscoale, când mulţi români au fugit şi s-au ascuns, stabilindu-se în aceste poieniţe. Peştera Cociului, 
Peştera Soacrei sau Peştera Babei – sunt situate în depresiunea de captare carstică de la Ponoara iar, in imediata vecinatate se afla Catunul 
Poiana ce adaposteste una dintre cele mai interesante forma carstica din zona, Pestera Avenul Sancuta.                                                                                                                                                       

Cheile Albioarei – Cheile Lazuri (6-8ore)- Cheile Albioarei sunt situate în bazinul superior al Văii Roşia, mărginit de Satul 
Ţarina, în aval. Au o lungime de 2,6 km, o desfăşurare în semicerc au o adâncime medie de 80 - 100 m şi sunt străbătute de drumul 
judeţean Beiuş - Aleşd. Peştera Urâcioşii, Peştera Vacii, Peştera Calului, Peşterile Babii, Valăului, Crucii sunt doar câteva dintre peşterile 
care îşi înşiruie intrările de o parte şi de alta a văii. Cheile sunt străbătute de un curs permanenet Valea Albioarei.În Cheile Lazuri se poate 
ajunge urmand firul apei Lazuri şi înaintăm pe malul stâng al văii. După vărsarea a două pârâiaşe, urmează partea cea mai sălbatică a 
cheilor, impracticabilă la ape mari, fiindcă zona este caracterizată prin traversări repetate ale văii. De aici putem continua spre Izbucul 
Toplicioarei şi Peştera Farcu.                                                                                                                                                                                                                   

Cheile Cutilor (4ore)- Cheile Cuţilor sunt situate în sectorul mijlociu al văii cu acelaşi nume, în bazinul superior al Văii Roşia, având 
Cătunul Poniţa în aval. Cheile au o adâncime ce variază între 60-100 m şi adăpostesc numeroase peşteri, izvoare carstice şi pierderi de apă. 
La un moment dat cursul de apă se angajează într-o vale tot mai adâncă cu profil transversal în formă de V. Adevăratul tronson de chei este 
drenat de un curs de apă temporar, cu un traseu meandrat străjuit de promontorii calcaroase ( Stanul Gurguiat şi Piatra Lată). La intrarea în 
Catunul Poniţa cheile se termină brusc iar calcarele formează un abrupt spectaculos de peste 80 m. Cheile Cuţilor adăpostesc numeroase 
peşteri dintre care Peştera Care Cântă, Peştera Vacii, Peştera Liliecilor.                                                                                                                                                                                            

Valea Stramturii – Izbucului Rosiei – Valea Rosiei (5-6 ore)- În Valea Strâmturii se poate ajunge din Căbeşti. Urmăm 
pârâul, depăşim ultimele case, trecem de nişte culturi şi dintr-o dată ne aflăm la începutul cheilor. Pe traseu ai impresia că aici cândva a 
existat drum carosabil, dar văzând zona pitorească, repede ajungi la concluzia că este mult mai bine că se poate circula doar pe jos, iar 
podurile distruse amintesc doar de o eră de mult apusă. După sectoare de chei urmează lunci late, unde pârâul meandrează. Tronsonul de 
chei din amonte este mai. Fiind o zonă carstică, ne oferă multe surprize: peşteri, chiar şi avene, chei înguste, arcadae naturale de stanca şi 
afluenţi sălbatici. Izbucul Roşiei este obârşia văii cu acelaşi nume, un izbuc cu un debit ce poate ajunge şi la 10 - 15 mc/min. Se află la 
picioarele unor abrupturi calcaroase ce se înalţă cu peste 100 m deasupra izbucului. Reprezintă una din cele mai mari izbucuri din Munţii 
Pădurea Craiului fiind alimentat de apele ce se pierd prin Ponorul Perje, Ponorul din Peştera Jurcanilor, Sifonul din Peştera Sohodol, 
Ponorul din Pârâul Bare, Ponoarele de sub Stanul Foncii, Ponorul Văii Fiului şi probabil, cele captate sălbatic în subteran prin Ponorul din 
Pârâul Băroaia, Ponorul Văii Botului, pierderile din Poiana Mare şi Ponoarele din Cuculeasa.După ieşire, la cca. 400 m, colectează, de pe 
stânga, apele ce ies din Peştera Gruiet şi după ce pătrunde în larga Depresiune a Roşiei, devine cel mai important colector al apelor din 
această zonă. 

 Cheile Videi -  Canton Lac Vida (10 – 12 ore)- Lacul Vida se află în apropierea Localităţii Luncasprie. Este un lac de 
acumulare care s-a dezvoltat pe confluenţa dintre Vida şi afluentul ei de stânga Topliţa. Barajul din anrocamente locale are o înălţime 20 m, 
lungimea coronamentului este de 70 m, nu este carosabil. Pe suprafaţa de 6 ha se oglindeşte pădurea, conferindu-i o culoare mirifică, în 
funcţie de anotimp. Deversorul pâlnie este curiozitatea lacului. Cheile Videi constituie o zona aparte in ansamblul zonelor carstice din 
Bihor, prin numarul mare de izvoare si izbucuri care tradeaza o intensa activitate carstica, fiind cele mai lungi chei din Muntii Apuseni, 
peste 11 km. Pe versantii ce strajuiesc cursul Videi se gasesc numeroase pesteri cum ar fi Pestera Cubles (bogat concretionata), Avenul 
Giloasa, etc. 
 


