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SATUL DE VACANTA VâRTOP
   Apusenii fascinează și încântă pe oricine caută să-i descopere. Peisajul magic, de 

poveste, îi îndeamnă pe cei care ajung pentru prima dată aici să revină iar și iar... o 
chemare ritualică a naturii, o invitație la noi descoperiri, la noi aventuri, la relaxare. În 
angrenajul acestui pitoresc peisaj, Vârtopul are partea sa de farmec. Vă invităm să-i 
descoperiți frumusețea, indiferent de anotimp!  

“ “
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Satul de vacanță Vârtop este situat în inima Munților Bihor, la 1150 de m altitudine, pe 
cumpăna apelor care separă bazinul hidrografic al Crișului Negru de cel al Arieșului, la 
granița dintre județele Bihor și Alba. Se poate ajunge aici cu mașina, pe drumul național 
DN75, sau pe potecile turistice care străbat partea central-nordică a Apusenilor.  

Vârtopul este destinația ideală pentru petrecerea unei vacanțe active pe toată perioada 
anului, turiștii beneficiind de serviciile uneia dintre cele mai bune infrastructuri din arealul 
Munților Apuseni. 

Dezvoltarea turismului în acest areal a început după anul 2000, în prezent existând peste 
20 de baze de cazare (hoteluri, pensiuni, vile, cabane) și aproximativ 50 de case de 
vacanță. Pentru siguranța și buna informare a turiștilor există o bază Salvamont. Toți cei 
care doresc să se inițieze în arta sporturilor de iarnă (schi & snowboard) au la dispoziție o 
largă ofertă a școlilor de schi, cu peste 40 de monitori.

Ospitalitatea locuitorilor, peisajul de poveste, varietatea și unicitatea atracțiilor turistice 
naturale, aerul curat, abundența zăpezii, posibilitatea practicării unei game diverse de 
activități specifice turismului montan, sportiv și de aventură, dar și infrastructura turistică 
de excepție oferă condițiile necesare petrecerii unei vacanțe perfecte. De aceea, de la an la 
an, Vârtopul atrage tot mai mulți turiști. 



PARCUL NATURAL APUSENI  
        Parcul Natural Apuseni – unul dintre puținele areale cu carst 
împădurit din Europa – a fost declarat arie naturală protejată în special 
pentru protejarea și conservarea unor forme și fenomene carstice cu 
valoare excepțională, încadrate într-un peisaj natural și cultural cu 
valențe de unicitate, raritate și reprezentativitate.

Localizare: situat în inima Munților Apuseni, Parcul Natural Apuseni se întinde pe 
teritoriul a trei județe: Bihor, Cluj și Alba.

Acces auto: Principalele căi de acces spre parc se desprind, la nord, din DN1: Oradea 
– Huedin – Cluj-Napoca; la vest, din DN 76 (E 79): Oradea – Beiuș – Deva, până la 
Sudrigiu, apoi pe DJ 763: Sudrigiu – Boga – Platoul Padiş; la sud, DN 75: Lunca – 
Nucet  – Vârtop – Turda.

Suprafață: 75.784 ha

Importanța ariei protejate: 
Parcul Natural Apuseni este caracterizat printr-un nivel ridicat al biodiversității: 
29 de habitate care includ peste 1550 de specii de plante şi peste 1350 de specii 
de animale. De asemenea, PNA adăpostește numeroase superlative carstice, 
atât naționale cât și europene: cea mai mare acumulare de gheaţă subterană din 
lume, situată în Peștera Scărişoara, de peste 100.000 m³, urmată de cele mai mari 
acumulări de gheață subterană din România (Avenul Borţig, Peștera Focul Viu). 
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Alte superlative ale carstului autohton: 
cea mai înaltă intrare de peşteră (Cetăţile 
Ponorului, 76 m); cea mai largă intrare de 
peșteră (Coiba Mare, 74 m lățime și 47 m 
înălțime); cel mai adânc sistem carstic 
(Avenul V5, -642 m); cea mai adâncă 
peşteră subacvatică (Izbucul Tăuz, -82 
m),  precum și bogate situri fosilifere 
(Peștera Urşilor). Pentru valoarea științifică 
a elementelor adăpostite, multe peșteri 
din cadrul PNA au fost declarate rezervații 
științifice cunoscute la nivel internațional 
(Piatra Altarului, Pojarul Poliței, Micula, 
Onceasa, Humpleu etc.)

Turism: 
Carstul de suprafață impresionează cu 
sectoare de chei sălbatice care cuprind în 
perimetrul lor cascade, peșteri și izbucuri 
spectaculoase. Abrupturile puternice, 
constituite în fascinante puncte de 
belvedere naturale, străjuiesc sectoarele 
de chei și platourile “sfredelite” de doline 
și avene. Portalurile gigantice ale unor 
peșteri ne introduc în adâncurile pietrei, 
în săli și galerii “săpate” cu migala a 
milioane de ani. 

La suprafață, pașii ne poartă prin pajiști 
impresionante prin austeritatea lor, în 
deplin contrast cu poienile înmiresmate de 
specii floristice rare sau cu pădurile întinse 
de foioase și molid. 

Peisajul rural ancestral, cu oameni 
mândri de tradițiile și obiceiurile lor, 
completează fascinantul tablou creionat 
de om și natură. Toate aceste frumuseți 
sunt conectate la trasee turistice, fiind 
accesibile vizitatorilor de toate vârstele, 
mai mult sau mai puțin experimentați în 
ascensiuni montane.

Informații detaliate pot fi obținute de la 
Administrația Parcului Natural Apuseni 

www.parcapuseni.ro

5

S A T U L  D E  V A C A N Ț Ă  V Â R T O P



activitati de vara
Varietatea resurselor turistice oferă posibilitatea 
practicării unor activități de agrement pe toată 
perioada anului. 

În sezonul cald, se poate practica drumeția montană, 
mountainbike, canyoning, speoturism, escaladă 
etc. Iubitorii de natură se pot aventura pe traseele 
turistice amenajate care traversează locuri de o 
frumusețe deosebită. Din satul de vacanță Vârtop 
se poate ajunge la obiective turistice de un pitoresc 
aparte, precum: Groapa Ruginoasă, Cheile Galbenei, 
Cascada Vârciorog, Peștera Porțile Bihorului, 
abruptul Pietrele Negre, dar și pe vârfurile de pe 
culmea Bihariei, constituite în adevărate puncte 
de belvedere naturale, respectiv: Vârful Bihor (sau 
Cucurbăta Mare - 1849 m - cel mai înalt din Apuseni), 
Cucurbăta Mică (1769 m) și Piatra Grăitoare (1658 m) 
pe a cărui versant se află pârtia de schi omonimă.

Telescaunul care deservește pârtia funcționează și 
vara, iar turiștii au posibilitatea de a admira peisajul 
de la înălțime. Totodată, acesta oferă acces rapid și 
facil spre vârfurile de pe Masivul Biharia. Traseul de 
culme poate fi parcurs și cu bicicleta.
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Cei care vor să experimenteze adrenalina 
la cote maxime se pot aventura pe 
un traseu spectaculos de via ferrata 
amenajat pe abruptul Pietrele Negre. Cei 
320 m ai traseului oferă o experiență 
unică: se avansează pe scări și lanțuri 
înfipte în stâncă, deasupra unui hău de 
circa 200 m. Dacă practicați alpinismul, 
puteți găsi în apropierea traseului de via 
ferrata, câteva trasee amenajate pentru 
alpinism și escaladă.

Familiile cu copii, și nu numai, se pot 
distra în zonele amenajate pentru 
aventură. Activitățile de aici vă provoacă 
la experiențe inedite și vă testează 
diverse abilități (tras cu arcul, trasee 
spectaculoase de tiroliană și panouri de 
escaladă).

Pasionații de canyoning pot parcurge 
Valea Seacă și Cheia Rea, văi aflate în 
apropierea Satului de Vacanță Vârtop, 
traseele fiind deosebit de spectaculoase, 
cu multe săritori și pereți abrupți, această 
experiență fiind însă rezervată celor cu 
o minimă experiență și însoțiți de ghizi 
montani specializați.

Descoperiți Vârtopul, vara! Petreceți o 
vacanță activă în mijlocul naturii! 



ACTIVITATI DE IARNA
Vârtopul este principala destinație pentru 
sporturi de iarnă din Bihor și una dintre cele mai 
importante din vestul țării. 

Prin caracteristicile tehnice, pârtiile de schi din 
Vârtop sunt recomandate tuturor categoriilor de 
vârstă. Sezonul de schi durează aproximativ 120 
de zile pe an. 

În satul de vacanță Vârtop există 3 pârtii de schi, 
dotate cu instalație de iluminare nocturnă și cu 
telescaun modern. 

Cea mai populată este pârtia Piatra Grăitoare, cu 
o lungime de 1880 de metri, cu grad de dificultate 
mediu și dificil. 

Cele 3 școli de schi din Vârtop, la care activează 
peste 40 de monitori atestați, inițiază sutele de 
turiști în arta schiatului. 

Oaspeții Vârtopului pot avea parte și în timpul 
iernii, atât de liniştea oferită de natură, cât şi 
de multă distracție și adrenalină. Cei mai puțin 
aventuroși pot admira în timpul iernii, din săniile 
trase de cai sau din telescaunul pârtiei de schi, 
peisajul fascinant al Munților Apuseni. 

După o zi petrecută în natură, distracția continuă 
în interiorul bazelor de cazare, unde turiștii se 
pot bucura de piscină, saună, clubbing și diverse 
programe de animație turistică. 

Descoperiți Vârtopul, iarna! Petreceți o vacanță la 
schi, împreună cu familia și prietenii! 
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serbarile zapezii
           Pasionații sporturilor de iarnă, începători sau 
profesioniști în arta schiatului, au ocazia să-și etaleze 
plăcerea de a schia, talentul sau tehnica, participând la 
evenimentul Serbările Zăpezii. 

Organizat anual, în luna februarie, pe pârtia Piatra 
Grătoare din satul de vacanță Vârtop, evenimentul atrage 
mii de turiști din toate colțurile țării, dar și din afara 
granițelor. 

Competiția de schi este dedicată tuturor categoriilor de 
vârstă. Turiștii aflați la baza pârtiei au parte de spectacol, 
distracție și adrenalină la cote ridicate. Pentru ei sunt 
organizate concerte cu artiști renumiți, discotecă în 
aer liber, concursuri funny cu premii, etc. Spectacolul 
este completat cu demonstrații de snowboard și schi 
freestyle, riderii invitați impresionând publicul cu sărituri 
spectaculoase. Atmosfera de voie bună, fair-play și 
prietenie este resimțită de toți oaspeții Vârtopului, pe 
durata celor trei zile dedicate sărbătorii sporturilor de 
iarnă.

Pârtia Piatra Grăitoare din Vârtop este locul ideal pentru 
petrecerea unei vacanțe de iarnă active, atât pentru a vă 
iniția în tainele schiului și snowboard-ului, cât și pentru a 
concura alături de sportivi profesioniști.

facebook.com/VartopApuseni
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CHEILE GALBENEI 

Cheile Galbenei sunt vizitate anual 
de turiști veniți din întreaga lume. 
Spectaculozitatea acestora este dificil de 
redat în câteva cuvinte, de aceea vă invităm 
să le descoperiți și să experimentați 
senzații nebănuite. 

Iată câteva aspecte pentru care merită să 
vizitați Cheile Galbenei: pereți abrupți de 
peste 200 m înălțime în care se “cască” 
gurile unor peșteri sau a unor surplombe 
gigantice; patul albiei este “sfredelit” de 
marmite uriașe; apa ieșită din cotloanele 
muntelui care “zace” încremenită la baza 
abruptului; peșteri-ponor și peșteri-tunel 
prin care apa Galbenei dispare în subteran 
și apare la lumină, prăvălindu-se apoi într-o 
frumoasă cascadă sub formă de evantai; un 
izvor carstic spectaculos (Izbucul Galbenei, 
780 m altitudine).

Traseul prin chei reprezintă o adevărată 
aventură: pasaje de via ferrata, urcări și 
coborâri cu ajutorul lanțurilor și cablurilor 
sau parcurgerea unor peșteri-tunel 
traversate de apa Galbenei. 

Din Vârtop, iubitorii de drumeție pot 
ajunge la Cheile Galbenei urmând traseul 
turistic marcat cu bandă roșie sau drumul 
forestier care se desprinde din acest 
traseu, ajungând la ieșirea din chei. Pentru 
informații detaliate consultați o hartă 
turistică a zonei.
  

  Spectaculoase și fascinante prin 
densitatea şi amploarea formelor şi 
fenomenelor carstice dezvoltate în 
perimetrul lor, Cheile Galbenei reprezintă 
un punct de referinţă pentru exocarstul 
Munţilor Apuseni.

“ “
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GROAPA RUGINOASa
S A T U L  D E  V A C A N Ț Ă  V Â R T O P

Groapa Ruginoasă se găsește pe teritoriul Parcului Natural 
Apuseni, în apropierea Satului de Vacanță Vârtop, în versantul 
nordic al muntelui Ţapu, la izvoarele Văii Seci. Groapa 
Ruginoasă reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase 
fenomene geologice din țară, motiv pentru care a fost 
declarată rezervație naturală. 

Numele „Groapa Ruginoasă” se datorează nuanţei ruginii 
a rocilor, precum și dimensiunilor impresionante, având 
diametrul de aproximativ 1000 m şi adâncimea de peste 100 
m. Culoarea gălbuie imprimată apei de sedimentele erodate 
de pe versantul vârfului Țapu a stat la baza denumirii mai 
multor elemente şi fenomene din imediata apropiere: Piatra 
Galbenei, Izbucul Galbenei, Valea Galbenei. 

La Groapa Ruginoasă se poate ajunge, urmând traseul turistic 
marcat cu bandă galbena, care se desprinde din DN75. Nu 
uitați să luați cu voi aparatul de fotografiat și pelerina de 
ploaie. Admirați panoramele pitorești care se deschid de la 
Groapa Ruginoasă spre Valea Galbenei, până spre platoul 
Padiș și sudul Munților Vlădeasa.

Un martor de eroziune spectaculos, unic în peisajul 
geomorfologic al Europei.“

“

13



valea sighistelului

Situată în partea sud-vestică a Parcului Natural 
Apuseni, Valea Sighiștelului este renumită atât pentru 
spectaculozitatea sectoarelor de chei (aproximativ 4 km 
lungime), cât și pentru numărul impresionant de peșteri 
(peste 200), răspândite pe o suprafață de numai 10 km² - 
cea mai mare densitate din țară. 

Picturile rupestre din Peștera Coliboaia sunt printre cele mai 
vechi din Europa (peste 30000 ani). 

Peştera Măgura impresionează cu dimensiunea sălilor și 
dispunerea labirintică a galeriilor, dar și prin morfologia 
de detaliu a acestora. Alte peșteri mai cunoscute sunt: 
Drăcoaia, Corbasca și Pișolca. 

Turiștii dornici de aventură pot practica diverse activități: 
canyoning, speoturism, mountainbike și drumeție. 

Traseul turistic de pe Valea Sighiștelului, marcat cu triunghi 
albastru, este deosebit de spectaculos; poteca turistică 
însoțește albia Sighiștelului, iar sectoarele de chei sunt 
parcurse pe firul văii. 

Sălbatică şi spectaculoasă, grefată pe carstul Munţilor 
Bihor, Valea Sighiştelului oferă turiştilor îndrăgostiţi de 
natură, peisaje mirifice, de o rară frumusețe.“ “
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S A T U L  D E  V A C A N Ț Ă  V Â R T O P

valea seaca si cheia rea
Valea Seacă este accesibilă celor care au cunoștințe avansate de alpinism, speologie sau canyonig. 
Traseul de canyoning este echipat cu amaraje permanente pentru parcurgerea celor 14 săritori de 
diferite înălțimi (între 3 și 15 m). În timpul averselor sau a ploilor de lungă durată, valea capătă 
o spectaculozitate aparte: năvalnicul șuvoi cu nuanțe pământii, ușor gălbui, se prăvălește peste 
sălbaticele praguri, înghesuite între pereți. 

Pentru a ajunge în Valea Seacă mai întâi trebuie să ajungeți la Groapa Ruginoasă. Coborârea spre vale 
este dificilă și este recomandată doar celor experimentați și echipați corespunzător, însoțiți de ghizi 
specializați.

Valea Cheia Rea este unul dintre afluenții Văii Sighiștelului. În cea mai mare parte a anului, din canion 
lipsește cursul de apă, oferind canionului imaginea unui loc sălbatic, neatins. Cei experimentați pot 
parcurge canionul în condiții acvatice în perioada topirii zăpezilor.

Canionul Cheia Rea are 14 verticale cu o diferență totală de nivel de 285 m și care necesită echipare cu 
coardă. La începutul parcurgerii, valea nu are denivelări majore, până la prima săritoare. Parcurgerea 
Canionului Cheia Rea poate să dureze 4-5 ore în funcție de perioada parcurgerii, de numărul de 
participanți și de pregătirea fiecăruia. 

Pentru a ajunge din Vârtop în Valea Cheia Rea se poate urma traseul bandă galbenă în coborâre spre 
Ștei, apropierea putând fi făcută și pe drumul forestier care părăsește DN75 vis-a-vis de cantonul 
de drumuri. Este însă recomandată informarea prealabilă, studierea unor hărți turistice detaliate și 
contactarea ghizilor turistici specializați.

Informații detaliate: www.travelguideromania.com

 Canyoning în văile sălbatice ale Apusenilor“
“
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Cascada Vârciorog

Cascada Vârciorog este situată pe valea cu același 
nume, pe versantul sud-estic al Vârfului Piatra 
Grăitoare. Traseul până la cascadă, cu plecare din 
Vârtop, este relativ ușor, fiind accesibil tot timpul 
anului. 

Iarna, apa care formează cascada îngheață și oferă 
un peisaj de poveste. O puteți imortaliza cu aparatul 
foto sau o puteți escalada, folosind tehnici de 
alpinism. 

Primăvara, când debitul Vârciorogului este mare ca 
urmare a topirii zăpezii, iar poienile sunt împodobite 
cu ghiocei, brândușe, toporași și clopoței, peisajul 
din jurul cascadei capătă un pitoresc aparte. 
Vara și toamna, Cascada Vârciorog atrage cei mai 
mulți turiști. Probabil că timpul frumos, propice 
drumețiilor montane, apoi gustul aromat al fructelor 
de pădure sunt principale motive.

Impresionanta cădere de apă de 15 m înălțime, 
încadrată de pădurea de molid și brad, conferă un 
farmec aparte locului.“ “
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ghetarul de la scarisoara
Peștera Ghețarul de la Scărișoara este situată la o distanță aproximativ 
38 km de satul de vacanță Vârtop, la altitudinea de 1165 m, în limitele 
administrative ale comunei Gârda de Sus (județul Alba).

Datorită importanței științifice a informațiilor „înmagazinate” în 
depozitul de gheață fosilă, Peștera Ghețarul de la Scărișoara a fost 
declarată, încă din anul 1938, monument natural speologic. 

Pe lângă aspectul științific, aceasta prezintă și un mare interes din punct 
de vedere turistic, datorită rarității depozitelor de gheață prezente în 
peșterile situate la latitudini mijlocii, dar și la altitudini medii, precum 
cele ale Carpaților Românești. 

Atracțiile turistice ale peșterii sunt, pe lângă blocul de gheață în sine, 
stalagmitele de gheață, de dimensiuni variabile, de la câțiva cm la 
câțiva metri. Peștera este amenajată în scopul valorificării turistice, fiind 
deschisă tot timpul anului.

Peștera Ghețarul de la Scărișoara a fost inclusă într-un clasament al celor 
mai frumoase peșteri cu gheață din lume. Clasamentul a fost întocmit de 
Mother Nature Network (unul dintre cele mai mari site-uri dedicate vieții 
aproape de natură) și include cinci peșteri din America, două din Rusia, 
dar și câte un „ghețar” din România, Austria, Elveția și India.

Cel mai mare ghețar subteran din lume, cu un 
volum al gheții de 100 000 m³.“

“
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Curcubăta Mare, numit și Bihor, apare asemenea unui far al înălțimilor, 
datorită altitudinii sale (1849 m), dar și a poziției centrale pe care o ocupă 
în osatura Munților Apuseni. 

Curcubăta Mare oferă o panoramă amplă, deosebit de pitorească, spre 
aproape toate masivele ce converg spre axul central format de Munții 
Bihor, respectiv: Gilău, Muntele Mare, Vlădeasa, Codru-Moma, Trascău și 
Metaliferi. Aceeași perspectivă se deschide și de pe vârful Curcubăta Mică 
(1769 m), ca de altfel, de pe întreaga culme a Bihariei. 

Un punct de atracție inedit, deosebit de interesant, este Tăul Mare, 
denumit și Zănoaga – lac adăpostit într-o adâncitură formată prin acțiunea 
înghețului-dezghețului și a zăpezii, astfel de lacuri fiind o raritate în 
Carpații Românești. 

Puteți ajunge pe culme, apoi pe vârful Curcubăta Mare, urmând traseul 
marcat cu bandă roșie. Drumul poate fi parcurs pe jos sau cu bicicleta pe 
timp de vară, iar iarna, pe schiuri de tură. Pentru un acces mai rapid și mai 
ușor, puteți parcurge o parte din traseu cu telescaunul, urmând după aceea 
poteca până pe Vârful Piatra Grăitoare – un alt punct de belvedere natural – 
și de acolo mai departe pe creastă. 

Cei care vor să parcurgă traseul pe jos trebuie să știe că durează 
aproximativ 5 ore. 

Vârful Bihor
Cel mai înalt vârf din Munții Apuseni – panorame 

ample, deosebit de pitorești, un reper pentru turiștii 
aflați pe oricare traseu din această zonă.“ “
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Vârful piatra
graitoare

Pestera Portile Bihorului
Situată pe Valea Coșuri, afluent de dreapta al Crișului 
Negru, Porțile Bihorului impresionează prin cele două 
„guri” de acces în subteran, asemenea unor porți spre 
inima Munților Bihor. Prima poartă, deschisă la baza 
abruptului de calcar care barează valea, are un aspect 
ovoidal, de 12 m lățime și 8 m înălțime. Cea de-a doua 
este reprezentată de un aven, sau horn dacă privim 
din interior, deschis în plafonul unei săli circulare. 
Dintre elementele de atractivitate ale peșterii se 
remarcă un prag de 4 m înălțime care, pe timp ploios, 
formează o frumoasă cascadă. Dincolo de acest prag 
se ajunge la cea de-a doua „poartă” a Bihorului. Nu 
uitați să luați cu voi un aparat de fotografiat, imaginile 
pot fi de poveste. 

Porțile Bihorului – invitație în adâncuri, spre 
tainele Munților Bihor.“

“

Punct de belvedere natural, cu o altitudine de 
1658 m, oferă o panoramă superbă asupra Munților 
Bihor, până spre Platoul Padiș, Munții Vlădeasa, 
Valea Arieșului  și o parte din  satele Țării Moților. Pe 
versantul nordic al Vârfului Piatra Grăitoare se află 
pârtia omonimă, dotată cu telescaun modern, cu 4 
locuri. Priveliștea pe care o ai de sus, din telescaun, 
este pitorească.

Punct de belvedere natural, telescaun, pârtie – 
distracție și priveliști fascinante.“

“
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Traditii, obiceiuri 
si mestesuguri
Locuitorii așezărilor situate la poalele muntelui dinspre Depresiunea Beiușului, se 
pot mândri cu obiceiuri și meșteșuguri păstrate de oamenii satelor, din dragoste și din 
respect pentru frumos, dar și dintr-un sentiment al aprecierii față de valorile tradiționale. 

Tradițiile și obiceiurile locului sunt prilej de sărbătoare, de bucurie, fiind evocate cu 
ocazia unor evenimente cu caracter cultural desfășurate în interiorul bazelor de cazare din 
satul de vacanță Vârtop. 

Cele mai apreciate momente sunt serile cu cântece și dansuri populare. Cu acest 
prilej, oaspeții locului pot învăța jocuri și cântece din folclorul autohton, de la localnici 
îmbrăcați în frumoasele costume populare. De asemenea, turiștii pot învăța să cânte la un 
instrument muzical, de la rapsozii populari din zonă. 

Meșteșugurile specifice acestei zone etnografice sunt prezentate de artiștii locali în cadrul 
vizitelor sau excursiilor organizate de proprietarii de pensiuni și hoteluri. 
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Astfel, turiștii pot învăța arta sculpturii în 
lemn, a țesutului la război sau a olăritului. La 
sejururile din perioada sărbătorilor importante 
din an (Crăciun, Paște) sunt reliefate o serie de 
obiceiuri, precum: colindatul, uratul, semănatul, 
sfințitul pascăi și a ouălor roșii etc. 

Pentru cunoașterea bucătăriei locale sunt 
organizate ateliere gastronomice. Nu ezitați să 
vă delectați cu delicioasele plăcinte umplute 
cu cartofi sau brânză, cu renumiții papanași cu 
fructe de pădure sau cu mâncăruri gătite din 
ciuperci proaspete de pădure, însoțite de un 
păhărel de pălincă sau lichior de nucă. 
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Trasee turistice 
si aventura 
Pe traseele turistice amenajate, iubitorii de drumeție 
montană pot vizita atracțiile turistice din Vârtop și pe 
cele din vecinătate, precum: Groapa Ruginoasă (unul 
dintre cele mai spectaculoase fenomene geologice 
din Europa), Pietrele Negre (abrupt impresionant, 
surmontat de alpiniști, dar și de neinițiați, pe traseul 
de via ferrata), Vârful Curcubăta Mare - 1849 m (cel mai 
înalt din Munții Apuseni), Vârful Piatra Grăitoare - 1658 
m (pe al cărui versant a fost construită pârtia de schi 
omonimă, dotată cu telescaun și nocturnă), Cheile 
Galbenei (printre cele mai spectaculoase și sălbatice 
din Munții Apuseni), Cascada Vârciorog (cu o înălțime 
de 15 m), Porțile Bihorului (o peșteră-aven cu un portal 
de 10 m înalțime) sau Valea Sighiștelului (vale sălbatică 
aflată într-un areal cu un număr foarte mare de peșteri 
pe o suprafață restrânsă).

Informații detaliate privind traseele turistice din arealul 
Vârtop, dar și din întreg ansamblul montan bihorean 
găsiți pe site-ul serviciului public Salvamont-Salvaspeo 
Bihor, respectiv: www.salvamontbihor.ro.  

În satul de vacanță Vârtop există două tobogane de 
sărituri (Slip & Slide), o activitate inedită în zona 
montană. Unul dintre tobogane are 20 m, celălalt, 
aproximativ 35 m, cei temerari putând face sărituri care 
să depășească 7 m în înălțime. 
facebook.com/mountainslipandslide

Iubitorii de aventură pot experimenta în această 
destinație câteva activități deosebite, care cu 
siguranță merită împărtășite tuturor: trasee de tiroliană 
spectaculoase, via-ferrata, yeti-roller și mountain carts.

www.apusenisport.ro | www.4seasons.ro
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Operatori servicii turistice 
230756 592 677 | apusenisport@gmail.com  |  www.apusenisport.ro

închiriere echipamente sportive și de agrement (pentru via-ferrata, tiroliană, 
mountainbike, speologie, trekking, schi, snowboard etc.)

0729 989 515  |  info@4seasons.ro   |   www.4seasons.ro  
parc de aventură (tiroliană, panou de escaladă), terenuri de tenis outdoor, 
club (Four Seasons Club).

0745090223 |  0734382182  | contact@travelguideromania.ro |  
www.travelguideromania.ro  
oferă ghidaj pentru via-ferrata, drumeții, canyoning, schi de tură și 
speologie. Ghidajul se poate realiza în limba română, engleză, franceză și 
maghiară. Toți ghizii sunt atestați pentru activitățile pe care le oferă.

0746 098 640 | pensiuneaheidi@yahoo.com | www.pensiuneaheidi.com
închiriere echipamente de schi și snowboard

0740 203 458
închiriere echipamente de schi și snowboard

Apuseni Sport

Four Seasons Resort

Travel Guide Romania

Centrul de închirieri 
Piatra Grăitoare

Centrul de închirieri Polar

0741 061 906  |  facebook.com/mountainslipandslide
tobogane slip’n’slide, închiriere neopren, terasă, barMountain Slip’n’Slide



hoteluri si pensiuni

Hotel Four Seasons 26 camere  |  0729 989 515  |  info@4seasons.ro   |   www.4seasons.ro  
Situat la aproximativ 500 m distanță de pârtiile de schi, într-un cadru natural deosebit de pitoresc, 
hotelul Four Seasons pune la dispoziția turiștilor 4 camere duble, 8 camere triple, 8 junior suite, 2 
suite și 4 apartamente. Suntem încântați să ne fiți oaspeți!

Pensiunea Rock 20 camere  |  0735 128 001 | contact@pensiunearock.ro | www.pensiunearock.ro
Pensiunea Rock, denumită de gazde ,,Casa ta din munţi”, garantează confort, servicii de calitate și 
diverse modalități de petrecere a timpului liber, indiferent că veniți singuri, în grup, cu familia sau 
cu prietenii. Vă punem la dispoziție 20 de camere și un restaurant cu 60 de locuri care funcționează 
non-stop. 

Pensiunea Panoramic 10 camere  |  0740 027 103; 0741 233 700  |  sorina_coroiu@yahoo.com 
www.pensiuneapanoramic.ro
Suntem situați în satul de vacanță Vârtop, lângă pârtiile de schi. Bunul gust, distracția și relaxarea 
sunt elementele care ne definesc. Așteptăm să vă delectăm cu preparate culinare realizate din 
ingrediente ecologice. 

Pensiunea Maria 8 camere   |  0744 782 038  |  pensiuneamaria.vartop@yahoo.com 
Pensiunea Maria este alegerea potrivită pentru iubitorii sporturilor de iarnă, fiind situată la o 
distanță de 350 m de pârtiile de schi. Pensiunea dispune de 8 camere cu băi proprii, mobilier 
modern, minibar, terase, internet și televiziune prin cablu. Punem la dispoziția turiștilor: parcare în 
curte, foișor, spațiu de joacă pentru copii, grill, balansoar, saună umedă și uscată.

Hotel Cristalin 37 camere  |  0757597430, 0741793051 | hotelcristalin@gmail.com | www.hotelcristalin.ro
Confortul din spațiile de cazare și calitatea serviciilor oferite sunt principalele noastre avantaje. 
Pentru relaxare aveți la dispoziție o piscină acoperită și un jacuzzi. În funcție de sezon, puteți 
practica diverse activități de agrement: echitație, schi, ATV, drumeție montană etc. Vă aștepătăm!

Pensiunea Skipass 24 camere  |  0723 553 110  |  info@pensiuneaskipass.ro  |  www.pensiuneaskipass.ro
O vacanță în Apuseni vă aduce zâmbetul pe buze, liniște și pace în suflet. La Pensiunea Skipass 
vă așteptăm cu trasee turistice ghidate, pârtii de schi, tradiții și obiceiuri de Sarbători, tiroliană, 
via-ferrata, biciclete și alte echipamente sportive, piscină interioară și saună, bucate ardelenești și 
multă voie bună!

24



Cabana Art 10 camere  |  0749 130 024  |  contact@cabana-art.ro
Cabana Art este amplasată într-un cadru pitoresc, vis-a-vis de pârtiile de schi, la o distanță de circa 
200 m. Confortul, mâncarea gustoasă și ospitalitatea sunt punctele noastre tari. 
Așteptăm să vă fim gazde!

Vila Viky 8 camere   |  0741 171 044  |  vila.viky@yahoo.ro
Vila Viky este situată în Vârtop, aproape de pârtiile de schi. Punem la dispoziția oaspeților noștri, 
8 camere dotate modern, bucătărie și sală pentru servit masa. 
Vă așteptăm, cu mare drag în Vârtop la Vila Viky!

Pensiunea Heidi 9 camere   |  0746 098 640 | pensiuneaheidi@yahoo.com | www.pensiuneaheidi.com
Pensiunea dispune de 9 camere: 8 duble și una cu patru paturi. Fiecare cameră este dotată cu 
televizor și mini-seif. Oaspeții au la dispoziție o cameră de zi spațioasă, WIFI, bucătărie și curte cu 
locuri de parcare, spațiu amenajat pentru grătar, foișor, balansoar și un ciubăr (butoi) în care puteți 
face baie cu apa caldă. Așteptăm să ne fiți oaspeți și să vă impresionăm cu servicii de calitate!

Vila Diana 15 camere  |  0745 280 653 | danvioletadiana@yahoo.com 
Vila Diana este situată la aproximativ 350 m de pârtiile de schi din Vârtop și poate reprezenta 
locația ideală de vacanță în oricare perioadă a anului. Oferim oaspeților noștri 15 camere 
spațioase, grupate în 5 apartamente cu 2 camere și 5 camere independente. 
Suntem bucuroși să ne fiți oaspeți!

Haus am Berg  18 camere  |  0752 450 115  |  daniela.dronca@yahoo.ro
Cabana Haus am Berg se află în apropierea pârtiei de schi din Vârtop, la 10 minute de mers pe jos. Vă 
punem la dispoziție 18 camere, restaurant, sală de conferință, spațiu de joacă pentru copii amenajat 
în interior, sală de fitness, saune. Vă așteptăm să vă relaxați într-un cadru ambiental distins și 
modern, dotat cu toate facilitățile necesare unei șederi cât mai agreabile.

S A T U L  D E  V A C A N Ț Ă  V Â R T O P

Hotel Aries 30 camere  |  0786 191 919, 0754 070 707  |  hotelaries@yahoo.com  |  www.hotelaries.ro
Fie că trebuie să călătoriți în interes de afaceri sau sunteți turiști dornici să redescopere peisajele 
mirifice ale Munților Apuseni, Hotel Arieș vă invită să-i calcați pragul, venind în întâmpinarea 
dumneavoastră cu servicii și ospitalitate la înalțime.

‘
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hoteluri si pensiuni

Pensiunea Bianca 5 camere  |  0724 231 497 | mariusbaicu@yahoo.com 
Pensiunea este amplasată la o distanță de doar 10 m de drumul principal de acces (DN75) 
și la aproximativ 300 m de pârtiile de schi. Ambientul plăcut, atitudinea caldă, prietenoasă 
a gazdei, dar și comunicarea acestora în două limbi de circulație internațională (engleză și 
franceza) sunt elementele care ne recomandă. 

Pensiunea Aurora 6 camere  |  0728 129 735
Pensiunea Aurora, clasificată la 2 margarete, dispune de 6 camere și de o poziție foarte 
avantajoasă față de pârtiile de schi. Turiștii au la dispoziție o curte mare cu grătar, foișor și 
balansoar. 

Casa de vacanta Daiana 7 camere  |  0744 154 968 | d.sirghie@yahoo.com 
Casa de vacanță Daiana este situată în imediata apropiere a pârtiei de schi (150 m distanță). 
Oferim oaspeților noștri cazare în 7 camere și posibilitatea de pregătire a mesei în bucătăria 
unității. Vă așteptăm, cu drag!

Pensiunea La Belle Vie 4 camere  |  0753 563 794 |  osanu_prest74@yahoo.com |  
bellevievartop.wixsite.com/labellevie
La Belle Vie este situată în satul de vacanță Vârtop, chiar lângă pârtia de săniuș, la doar 10 
m de pârtia de schi, într-un cadru pitoresc. Vă punem la dispoziție 4 camere duble, fiecare 
având baie proprie. Vă așteptăm cu servicii de cea mai bună calitate. La noi, cu siguranță, vă 
veți simți ca acasă.

Primăria Orașului Nucet

415 400, Nucet 
Str. Republicii, nr. 8, 
Județul Bihor, România

tel: +40 259 339 422
email: primaria.nucet@cjbihor.ro 

www.primarianucet.ro

Centrul Național de Informare 
Promovare Turistică Nucet 

415 400, Nucet
Str. Parcul Tineretului, nr. 20
Județul Bihor, România

Tel: 0758 967035; 0359 191533
e-mail: info@cniptnucet.ro

www.cniptnucet.ro; 
facebook.com/VisitVartop

Casa de vacanta Vartop 6 camere  |  0763 615 742; 0763 614 329; 0741 253 499 | dorinmihais@gmail.com 
Este amplasată în satul de vacanță Vârtop, într-un cadru mirific, de poveste. Vă punem la 
dispoziție 16 locuri de cazare distribuite în 6 camere, astfel: 2 camere duble, 1 cameră cu 4 
locuri și 3 camere cu câte 3 locuri. Vă promitem o ședere plăcută!

‘

‘
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Oradea

Băile Felix

Salonta

Aleșd

Beiuș

Ștei Nucet

Vașcău

Marghita

Valea 
lui Mihai

Săcueni
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CONSILIUL
JUDEȚEAN

BIHOR

AGENȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI BIHOR

Agenția de Management al Destinației Bihor are misiunea de 
a pune în valoare patrimoniul turistic, natural și antropic din 
județul Bihor. În centrul preocupărilor constante ale agenției 
se regăsesc crearea de oferte turistice integrate, realizarea 
de proiecte și strategii pentru dezvoltarea sectorului turistic, 
eficientizarea serviciilor turistice și îmbunătățirea dialogului 
dintre turiști și operatorii din domeniu.

410087, Oradea, Str. Universității Nr. 1, Corp C, Sala C217, 218
Județul Bihor, România
tel: +40 722 348825 (RO, EN); +40 757 021128 (RO, HU)
e-mail: office@amdbihor.ro
www.amdbihor.ro; facebook.com/BihorTurism

ASOCIAȚIA Pro Turism VÂrtop-Apuseni

facebook.com/VartopApuseni

Publicaţie realizată de Agenţia de Management al Destinaţiei Bihor 
în colaborare cu Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Bihor 

August 2017

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Bihor

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Bihor 
promovează și valorifică frumusețea și bogăția patrimoniului 
natural, moștenirea culturală și diversitatea etnografică a 
regiunii. De la deschiderea oficială, din data de 31 martie 2014, 
și până în prezent, CNIPT a prezentat destinațiile turistice din 
Oradea și Bihor către peste 10.000 de turiști sosiți din toate 
zările lumii.

www.travelbihor.ro; facebook.com/CNIPTBihor

Universitatea din Oradea ( www.uoradea.ro )

Serviciul Județean Salvamont - Salvaspeo Bihor
( www.salvamontbihor.ro )
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