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Munţii Pădurea Craiului se întind pe o axă 
ce coboară dinspre Nord spre Sud, de la 
spectaculosul defileu al Crişului Repede până 
la culmile domoale aflate către Depresiunea 
Beiuşului. Zona este un adevărat paradis 
natural, atât la suprafaţă cât şi în subteran, 
având statut de arie naturală protejată și fiind 
inclusă în  rețeaua ecologică „Natura 2000”, 
reţea formată din arii naturale protejate de 
interes comunitar. 

MUNȚII PĂDUREA CRAIULUI

Păduri întinse, pajişti pline de flori, văi 
înguste şi abrupte îi poartă pe călătorii 
temerari spre lumi subterane de o 
inegalabilă frumuseţe. Peşterile Pădurii 
Craiului ascund urme de viaţă care datează 
din cele mai vechi timpuri, galerii împodobite 
cu delicate cristale de calcit, săli subterane 
de dimensiuni ce taie respiraţia, ornate cu 
concrețiuni având forme neverosimile. 

Întunericul ce stăpânește această „lume de 
sub lume” e animat de viețuitoare diverse, 
cele mai spectaculoase fiind liliecii. 
La lumina soarelui poţi admira vechile 
biserici de lemn, mori de apă, gospodăriile 
tradiţionale bine păstrate, toate venind să 
completeze peisajul specific zonei. Pălinca, 

plăcintele cu brânză, smântână, usturoi 
sau mărar, făurite după reţete din bătrâni şi 
pregătite în cuptorul de lut, plus excepţionala 
dulceaţă de ardei iuţi, întregesc oferta de 
nerefuzat. 

Dacă eşti un călător singuratic sau vii in grup 
cu prietenii, sau dacă eşti cu familia şi copii, 
Pădurea Craiului este destinaţia potrivită
Fie că vii pentru câteva zile sau pentru un 
concediu întreg, aici poţi să îţi petreci timpul 
în mod activ, participând la ture de rafting, 
mountain-bike, speologie şi în acelaşi timp 
te poţi desfăta în liniştea şi frumuseţea 
acestor locuri, luând la pas vechile drumuri 
de care cu boi şi descoperind tradiţii de 
demult.
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LOCALIZARE ŞI ACCES

Aflați în Nord-Vestul Munților Apuseni, Munţii Pădurea Craiului 
acoperă o mare parte a teritoriului montan al judeţului Bihor, fiind 
situați nu departe de Oradea, Cluj-Napoca, Beiuş şi la mai puţin de o 
sută de kilometri distanţă de granița cu Ungaria. 
 

Munţii Pădurea Craiului sunt uşor accesibili turiştilor, care pot ajunge 
cu avionul pe aeroporturile din Cluj-Napoca sau Oradea, pe şosele, 
parcurgând E60 Oradea - Cluj-Napoca, ori pe DN 76, ce leagă 
Oradea de Beiuş. Magistrala feroviară Oradea-București străbate 
limita nordică a Pădurii Craiului, în zona Bratca-Şuncuiuş-Vadu 
Crişului. O altă legătură pe calea ferată este posibilă prin sud, până în 
municipiul Beiuş. Acest drum ocolit, pe care trenul îl străbate foarte 
încet, este recomandat în special celor pasionați de călătoriile cu 
trenul.

INFO UTILE:
www.infofer.ro
www.autogări.ro
www.airportcluj.ro
www.aeroportoradea.ro
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Pădurea Craiului se mândreşte cu prima reţea 
de peşteri turistice amenajate din România. 
Considerată multă vreme cea mai mare din 
ţară, Peştera Meziad este adesea comparată 
cu o catedrală subpământeană. Peştera cu 
Cristale din Mina Farcu este singura peşteră 
din România unde oricine poate, datorită 
traseului amenajat şi uşor accesibil, să admire 
frumuseţea strălucitoare a cristalelor de calcit. 
Peşterile Ungurul Mare şi Vadu Crişului au 
fost deschise turiştilor încă de acum mai bine 
de 100 de ani. Atuurile lor sunt frumuseţea 
formaţiunilor subterane şi interesantele 
descoperiri arheologice făcute aici. 

Programul de vizitare precum şi alte informaţii 
relevante pentru vizitarea acestor peşteri pot fi 
găsite pe www.padureacraiului.ro. 

PEŞTERI TURISTICE
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PEŞTERI SPEOTURISTICE

Pădurea Craiului este un adevărat paradis pentru speologi, prima şi până acum singura 
zonă din România unde cei dornici de aventură pot trăi experienţa unică de a explora nu mai 
puţin de 18 peşteri speoturistice, cu diferite grade de dificultate şi având cele mai variate 
caracteristici tehnice: Avenul Stanul Foncii, Peştera Ciur-Ponor, Peştera Craiului, Peştera 
Ponoraş, Peştera Vântului, Sistemul Ţiclu-Stan, Peştera Hârtopul Bonchii, Avenul Hârtopul 
fără Fund, Avenul Sohodol, Peştera Bătrânului, Peştera cu Apă de la Leşu, Peştera cu Ferigi, 
Peştera Cubleş, Peştera Doboş, Peştera Vacii în Valea Cuţilor, Peştera Grueţ, Peştera Moanei, 
Peştera Gălăşeni şi Peştera Osoi.

Lista turoperatorilor care oferă servicii 
de ghidaj pentru aceste peşteri şi 
regulamentul de vizitare sunt disponibile 
pe: www.padureacraiului.ro.

Atenţie! Pentru a vizita aceste 
peşteri este necesar avizul 
administraţiei sitului Natura 2000 
Defileul Crişului Repede – 
Pădurea Craiului, iar grupurile de 
speologi trebuie să fie însoţite de 
ghizi şi monitori specializaţi şi să 
respecte regulamentul de vizitare 
specific fiecărei peşteri.
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CICLOTURISM
Pădurea Craiului oferă amatorilor de cicloturism o 
multitudine de trasee ce au distanţe şi grade de dificultate 
dintre cele mai diverse. Însă şi pentru biciclişti, ca de altfel 
pentru majoritatea vizitatorilor Pădurii Craiului, peisajul este 
atracția principală a zonei. Poteci de munte, defilee adânci, 
păduri falnice, fâneţe pline de flori şi de viaţă şi tradiţionalele 
gospodării ţărăneşti sunt numai câteva dintre frumuseţile 
locului, care aşteaptă să fie descoperite. Pe lângă serviciile 
similare de închiriat biciclete ale unor pensiuni din zonă, 
la centrele de închiriere biciclete din comunele Remetea 
şi Roşia, 12 biciclete echipate pentru mountain-bike, te 
aşteaptă să urci în şa.

Pentru programări, turiştii pot apela numerele de telefon 
0744.296.308 – Fila Istvan (Remetea) sau 
0741.119.020 – Daniela Oniţa (Roşia). 

Pagina de web www.padureacraiului.ro pune la 
dispoziţia iubitorilor de mountain-bike informaţii 

despre o serie de trasee recomandate, descrieri 
ale acestor rute şi track-urile GPS aferente lor. 

DESCOPERĂ, PAS CU PAS

Cei care au făcut-o deja spun că cel 
mai potrivit mod de a descoperi Pădurea 
Craiului este să o iei încetişor, la pas. 
Pădurea Craiului mai are încă păduri 
falnice care par fără de sfârșit și codri 
ca de poveste. Aceste locuri adăpostesc 
specii de floră și faună protejate, și mai 
ales, flori de o frumusețe rară. 

Orhideele, laleaua pestriță sau dedițeii sunt 
doar câteva dintre speciile de flori pe care 
le puteți descoperi aici.

Trasee marcate, poteci tematice ori cărări 
ascunse în umbra pădurii te vor pune 
în faţa unor peisaje decupate din cărţile 
poştale. Defileul Crişului Repede, platourile 
carstice, peşterile turistice şi nenumărate 
văi, ascunse la poalele munţilor, aşteaptă 
să fie descoperite. Pe lângă traseele 
marcate, prin Pădurea Craiului trece şi 
Magistrala europeană de drumeţie de lung 
parcurs (E3), aceasta zonă fiind una de 
legătură între Oradea şi Munţii Bihor.
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Mai ales primăvara, cursul Crişului Repede, din comuna Bulz până la 
Vadu Crişului, poate fi o destinaţie perfectă pentru iubitorii raftingului. 
Parcursul nautic are un grad de dificultate uşor spre mediu, fiind 
accesibil chiar şi familiilor cu copii sau celor mai puţin iniţiaţi în 
practicarea sporturilor nautice. Firme specializate şi monitori bine 
pregătiţi se ocupă de siguranţa celor care îndrăznesc să se avânte în 
această aventură şi asigură echipamentul necesar. O călătorie standard 
pe apele Crişului Repede durează aproximativ 4 ore şi include o vizită la 
una din peşterile aflate în imediata vecinătate a cursului de apă: Unguru 
Mare sau Vadu Crişului, plus o oprire la cascada de la Vadu Crişului. 

Informaţii detaliate despre turele de rafting şi turoperatorii acestora se 
găsesc pe: www.padureacraiului.ro. 

RAFTING
DRUMEŢIE ŞI POTECI TEMATICE

Potecile tematice din Pădurea Craiului pot fi parcurse într-un timp 
relativ scurt, fără prea mare dificultate, fiind ideale pentru o ieşire 
în natură cu prietenii sau familia. Ele oferă călătorilor posibilitatea 
de a descoperi prin mişcare în aer liber, o zonă deosebită şi pun la 
dispoziţia celor dornici informaţii educative despre mediul înconjurător 
specific Pădurii Craiului. 

Două asemenea poteci vă invită să le parcurgeţi:
-   „Descoperă valea Roşia”, este un traseu tip circuit, ce îşi are 
punctul de plecare la Peştera cu Cristale din mina Farcu, marcat cu 
bandă albastră.
-    „Poveştile pădurii” este un traseu ce urmează marcajul cu punct 
albastru, pe versantul drept al Defileului Crişului Repede.

Lista traseelor turistice și a celor tematice, date tehnice privind durata 
medie, condiţiile de parcurgere şi dificultatea lor se găsesc la adresa: 
www.padureacraiului.ro. 
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ESCALADĂ

Pe pereţii înalţi şi abrupţi ai Defileului Crişului 
Repede, între localităţile Vadu Crişului şi Şuncuiuş, 
s-au aventurat de-a lungul timpului generaţii de 
căţărători. În Pădurea  Craiului există trei trasee 
amenajate de via-ferrata precum şi zeci de trasee de 
escaladă cu diverse grade de dificultate, de la cele 
dedicate începătorilor, până la cele recomandate doar 
căţărătorilor experimentaţi. Multe dintre acestea au 
fost reamenajate sau deschise recent. Pentru cei 
neiniţiaţi, monitorii pun la dispoziţie echipamentul 
colectiv şi individual de protecţie şi asigură asistenţa 
tehnică necesară pentru deprinderea tainelor acestui 
sport. 

Lista traseelor de căţărare, detalii despre lungimea 
şi dificultatea lor şi informaţii despre monitorii 
recomandați sunt disponibile online pe www.
padureacraiului.ro.

TURURI CULTURALE 

În această parte de ţară s-au păstrat 
încă obiceiuri, tradiţii şi ocupaţii vechi de 
secole. Bisericile de lemn sunt vestigii vii 
ale vremurilor trecute. Ceramica albă de 
Vadu Crişului e unică în România, albul 
deosebit datorându-se faptului că lutul 
din aceste locuri nu conţine oxizi de fier. 
Vioara cu goarnă este un instrument 
muzical specific zonei Pădurii Craiului, 
ce acompaniază mai toate evenimentele 
tradiţionale. Fascinante sunt şi artele 
împletitului de mărgelele, a icoanelor 
pictate pe sticlă sau a ţesăturilor ce 
etalează motive specifice Bihorului. 
Împistritul ouălor de Paşti este un obicei 
bine păstrat pe aceste locuri unde, anual, 
au loc mai multe evenimente dedicate 
acestei tradiţii. 

Alte manifestări ca: târgul de produse 
tradiţionale „Straiţă plină”, sărbătoarea 
celor ce iubesc muntele, intitulată „Zilele 
Pădurii Craiului”, sau târgul de la Negreni 
sunt evenimente care atrag, an de an, mii 
de vizitatori dornici să descopere acest 
colţ de ţară.
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O vacanţă în Pădurea Craiului pune la dispoziţia turiştilor servicii de 
calitate, asigurate de oameni de prin părţile locului. Spaţiile de cazare 
disponibile acoperă întreaga paletă de confort, de la campinguri, 
cabane, case de vacanţă, pensiuni şi până la hoteluri de 3 sau 4 
stele. Restaurantele vă aşteaptă cu produse specifice bucătăriei 
româneşti sau maghiare. Centrele de servicii turistice, punctele de 
informare şi magazinele de suveniruri de la Peşterile Meziad şi Farcu, 
localizate în inima Pădurii Craiului, vă stau la dispoziţie tot timpul 
anului. Ghizii locali, monitorii, turoperatorii specializaţi în speoturism, 
escaladă, rafting, drumeţie, mountain-bike, vă pot asigura servicii de 
specialitate, programe şi informaţii competente. Serviciile medicale şi 
bancare, precum şi staţiile de carburanţi sunt disponibile nu doar în 
cele două oraşe aflate la limitele geografice ale Pădurii Craiului, Aleşd 
şi Beiuş, dar şi în unele din localităţile rurale de pe cuprinsul acesteia. 

Lista tuturor serviciilor şi alte informaţii de interes pentru cei ce vor să 
viziteze Pădurea Craiului se găsesc pe www.padureacraiului.ro.  

SERVICII TURISTICE
GASTRONOMIE

Bucătăria specifică Pădurii Craiului a păstrat peste ani 
reţete simple şi foarte gustoase. Produsele culinare 
specifice adună la un loc reţete româneşti şi ungureşti. 
Plăcintele tradiţionale, bogracs-ul, păstrăvii fripţi sau 
afumaţi, zacusca, dulceţurile şi siropurile din fructe de 
pădure, pita caldă de casă, brânza, slănina şi multe 
altele vă vor desăvărși bucuria de a descoperi această 
zonă. Şi bineînţeles, toate acestea se cer – musai 
– udate cu o pălincă adevărată,  făcută după reţete 
tradiţionale din fructe sănătoase, cu multă răbdare şi 
dibăcie.
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