VATRA DORNEI

Agreement vatra dornei

Pentru cei ce-şi doresc o vacanţă activă, staţiunea Vatra Dornei dispune de multiple posibilităţi
de petrecere a timpului liber: drumeţii, circuite auto la mănăstirile din Bucovina, pescuit pe râul
Bistriţa, parapantă în Suhard, riverrafting, ciclism montan prin toată depresiunea Dornelor, iar
pentru sezonul de iarnă sunt amenajate pârtii de schi de dificultate medie, prevăzute cu
instalaţii de transport pe cablu, un patinoar şi o pârtie pentru sănii, iar pe muntele Runc se află o
partie de schi fond.

Pârtii de schi din Vatra Dornei

Nivel

Lungime (m)

Diferenţa nivel

Pantă
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Stare

Zăpadă artificială

Nocturnă

Transport cablu

Parc

mediu

900

150

28,5

Functională

NU
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DA

DA

Dealul Negru

mediu

3000

400

Functională

NU

NU

DA
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Dealul Runc (fond)

uşor

5000

Functională

NU

NU

NU
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eul Etnografic al Bucovinei amplasat in cadirea primariei
- Muzeul Vânătorii şi al Ştiinţelor Naturale
- Parcul din centrul staţiunii, renumit pentru veveriţele
care trăiesc acolo, şi pentru
concertele susţinute în sezonul estival de
orchestră (momentan este în curs de amenajare)
Patinoarul din parcul Vatra Dornei
- CATEDRALA SF. TREIME
(recent construită în parcul oraşului, cu o arhitectură şi o pictură cu
adevărat
deosebite)
- Mănăstirile din Bucovina - Cele mai reprezentative
monumente ale Moldovei medievale
sunt concentrate în Bucovina.Cinci dintre
mănăstirile din nordul ţării sunt adevărate
"diamante” ale ţinutului,
imaginară coroană a frumuseţilor României. Arhitectură specifică şi
pictură exterioară sunt impresionante la Voroneţ, Humor, Moldoviţa,
Suceviţa şi Putna.
Cele cinci capodopere ale artei româneşti tradiţionale reprezintă repere
ale oricărui
traseu turistic european. Călătorul care le descoperă
frumuseţea pleacă spre casă mai bogat
sufleteşte, dar şi cu dorinţa de a
reveni. În Ţara Dornelor se mai păstrează nealterate
tradiţiile populare
transmise din moşi strămoşi. La muzeul etnografic din staţiune sau direct
în casele muzeu din Dorna Arini, Panaci, Dorna Candrenilor sau Ciocăneşti,
turiştii pot afla
frumuseţea portului tradiţional bucovinean, catecele şi
dansurile localnicilor. Anual, cu prilejul
sărbătorilor de iarnă, la Vatra
Dornei, dar şi în localităţile din preajmă se organizează
Festivaluri
Folclorice, spectacole în aer liber care atrag mulţi spectatori.
- Castelul DRACULA
Se află în comuna Piatra Fântânele, prin pasul Tihuta la 40 km de Vatra
Dornei şi
este o construcţie medievală deosebită, şi desigur se spune că
aici a trăit contele Dracula, în
acest sens putându-se vizita cripta în
care sunt rămăşiţele acestuia, precum şi unele lucruri
personale. Dacă nu
aveţi curajul necesar, puteţi să serviţi masa în restaurantul castelului,
având posibilitatea să gustaţi unele din cele mai bune şi originale
mâncăruri din zonă.
- Turbăria de la Poiana Ştampei
- Cheiul Zugrenilor
- Arhitectura clădirilor din Vatra Dornei
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Traseele montane din Zona Dornelor (Munţii Călimani, Rarău, Giumalău, Bistriţei,
Suhard, Vf. Ouşorul) :
Munţii Călimani ocupă partea nord-vestică a grupei centrale a Carpaţilor Orientali,
reprezentând cel mai extins masiv vulcanic din România. El se desfăşoară pe direcţia
nord-vest-sud-est, fiind delimitat la miazănoapte de zona depresionară a Dornelor (Vatra
Dornei) şi munţii mărunţi ai Bârgăului; la est - şirul depresiunilor Păltiniş, Drăgoiasa, Bilbor,
Secu îl separă de munţii înalţi ai Bistriţei şi de munţii Giurgeului (sud-est); la sud - defileul
Mureşului constituie limită spre munţii vulcanici ai Gurghiului; în vest - piemontul colinar al
Călimanului face trecerea spre partea estică a Podişului Transilvaniei.

Trasee turistice cu plecare din localitatea Vatra Dornei :
- Vatra Dornei- Zugreni - Rarău - Câmpulung Moldovenesc Vama - Vatra Moldoviţei Suceviţa - Marginea - Putna - Rădăuţi - Arbore Cacica - Mănăstirea Humorului - Voroneţ Slătioara - Câmpulung
Moldovenesc - Pasul Mestecăniş - Vatra Dornei (335 Km)
- Vatra Dornei - Pasul Mestecăniş - Câmpulung Moldovenesc
- Slătioara - Mănăstirea
Humorului - Cornu Luncii - (Mălini,Slatina,Baia)
- Fălticeni - Suceava - Dragomirna - Gura
Humorului - Voroneţ - Ostra Broşteni - Zugreni- Vatra Dornei (295 Km) (330 Km)

Evenimente care au loc la Vatră Dornei în 2010 :
-

Februarie - Serbările Iernii
Mai - festivalul de folclor - "Comori de suflet
romanesc"
8-9 iunie - festivalul naţional de păpuşi "Casuta din povesti"
Iunie - festivalul de muzică uşoară - Muzritm”
29-30 iulie - festivalul internaţional de folclor "Intalniri bucovinene"
20-22 iulie - zilele municipiului
27-28 decembrie - festivalul de datini şi obiceiuri
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Agrement in Vatra Dornei :

• Scoala de schi Vatra Dornei

• River raftingul, sau coborârea cu bărci speciale pe ape repezi de munte, este serviciul de
agrement estival cel mai cautat în Vatra Dornei. Traseele de River Rafting au grade diferite de
dificultate şi lungime, putând fi parcurse într-o singură zi sau în mai multe zile.

• Parapanta - Vatra Dornei este locul cel mai indicat pentru zbor cu parapanta. Aici se întâlnesc
cei mai puternici curenţi de aer din Romania şi, dacă ai învăţat lecţia bine şi ţi-a reusit ridicarea
de pe pământ, cu puţin talent în mânuirea parapantei, poţi să zbori ore întregi, folosindu-te de
curenţi. • Mountain bike - Vatra Dornei este locaţia perfectă pentru pasionaţii de plimbări cu
bicicleta în natură, dar şi pentru cei care fac din mountain-bike un adevărat sport extrem.
Traseele montane pe care vi le propunem vă vor introduce într-o lume fascinantă, cu privelişti
uimitoare.

• Trekking & Hikking - Depresiunea Dornelor este recunoscută pentru peisajele de rară
frumuseţe şi uşurinţa de deplasare pe traseele montane marcate. Masivele muntoase Călimani,
Rodna-Ineu, Suhard şi Rarău-Giumalău oferă multiple posibilităţi de recreere, prin organizarea
de drumeţii şi excursii.

Trasee turistice marcate în Parcul Naţional Călimani:

1. Vatra Dornei – Poiana Spânzului – Buza Serbii – Poiana Runc – Neagra Sarului, 18 ore –
triunghi albastru

2. Sat Dorna Candreni – Moara Dracului – sat Saru Dornei, 7 ore – cruce albastra

3. Sat Neagra Sarului – Rezervatia “12 Apostoli” Vf. Tamau – paraul Haitii – sub Vf. Pietrisorul –
Caldarile Nordice – Seaua Negoiului – Vf. Retitis – Iezerul Calimaniului – Gura Haitii, 18 ore –
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punct rosu

4. Sat Gura Haitii – Vf. Pietrele Rosii – sat Dornisoara, 7 ore – cruce rosie

5. Sat Dorna Candreni – sat Poiana Negrii – Vf. 12 Apostoli – Piciorul Herlei – Gura Haitii – Vf.
Calimanul Cerbului – pârâul Bucinis – sat Coverca, 8 ore – punct albastru 6. Sat Cosna – Vf.
Cosnei – sat Poiana Negrii, 6 ore – banda galbena

Trasee turistice marcate în Masivul Suhard:

1. Pârâul Diaca – Vf. Omu – Poiana Diecilor – Vf. Sveitania – Vf. Suhardul Mare – Vf. Ousoru –
Vf. Runc – Vatra Dornei, 16 ore – banda albastra

2. Valea Bistritei – confluenta Bistritei cu Poiana Diaca – Pârâul Diaca – Bancu Castel, 5 ore –
triunghi albastru

3. Sat Dorna Candreni – Vf. Ousoru – Vf. Hajului – sat iacobeni, 3 ore – cruce albastra

4. Sat Ciocanesti – Vf. Bitca Tirsorului – M. Stefan – Valea Brâncusorului – Valea Bancu – sat
Podu Cosnei, 8 ore – punct rosu

Trasee turistice marcate în Masivul Rarău Giumalău:

1. Vatra Dornei - Dealul Drăncani - Vf. Obcina Mică - Poiana Ciungi - Vf. Giumalău, 5 ore, cruce
roşie Loc. Slatioara – Codrul Secular Slatioara – Saua Ciobanului – Cabana Rarau, 3 ore triunghi rosu
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2. Loc. Slatioara – Codrul Secular Slatioara – Popii Raraului - Saua Ciobanului – Cabana
Rarau, 3 ore - cruce albastra

3. Loc. Câmpulung Moldovenesc (Est) – Cheile Moara Dracului – Saua Ciobanului – Cabana
Rarau, 5 ore vara, 6 ½ ore iarna (traseu nerecomandat pe timp de iarna) - cruce rosie

4. Loc. Câmpulung Moldovenesc (Est) – Izvorul Alb – Pârâul Limpede – Saua Ciobanului –
Cabana Rarau, 4 ore – cruce galbena

5. Loc. Câmpulung Moldovenesc (Est) – Izvorul Alb – Cabana Rarau (sosea asfaltata), 4 ore –
cerc rosu

6. Loc. Câmpulung Moldovenesc – Dealu Bodea – Poiana Sihastriei – Cabana Rarau, 3 ½ ore
– triunghi galben

7. Loc. Valea Putnei – Valea Castelului – Padurea Seculara Giumalau – Vf. Giumalau – Cabana
Giumalau, 8 ore – cerc albastru

8. Cabana Giumalau – Cabana Zugreni, 4 ore – cerc albastru

9. Cabana Giumalau – loc. Rusca, drum acces masina – cerc rosu

• TREKKING CĂLARE

• Paintball
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• Snow-mobil

• Plimbari cu ATV-ul

• Tiroliana

• Plimbare cu telescaunul - Telescaunul are o lungime de 3,5km, urcă până la o cotă de
aproximativ 1200m, de unde se poate admira în zilele însorite măreţia munţilor pe o rază de
câţiva zeci de kilometri.

Turistii isi pot petrece vacantele vizitand obiectivele turistice si de agrement enumerate mai sus,
dar si distrandu-se in numeroasele baruri si cluburi din oras:

• club OK

• club QUBE PARTY

• club LIVING ROOM

• Bar CALIMANI

• Club KATARSYS ( RECOMANDAT )
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