
SATUL DE VACANȚĂ VÂRTOP
Satul de vacanță Vârtop este situat la 1150 de metri altitudine, la limita vestică a Parcului Natural Apuseni, 
la granița dintre județele Bihor și Alba, pe drumul național DN75. Satul de vacanță Vârtop are cele mai 
multe locuri de cazare din Munții Apuseni, oferindu-le turiștilor confort în imediata vecinătate a pârtiilor 
de schi și a unor minuni ale naturii.

Dezvoltarea turistică în zonă a început după anul 2000, azi existând 20 de pensiuni și hoteluri, mai mult 
de 50 de case de vacanță și o baza Salvamont.

Anul viitor vom avea un heliport și o școala de instruire Salvamont.

Ospitalitatea caracteristică a locuitorilor, unicitatea cadrului natural, aerul curat, abundența zăpezii, 
posibilitatea practicării sporturilor de iarna, multitudinea de obiective turistice deosebite din zonă, 
fascinația peșterilor și tradițiile culinare atrag aici în fiecare an tot mai mulți turiști.

Apusenii au o fascinație magică făcându-i pe cei care ajung o data aici să revina mereu, pentru a mai 
vedea ceva deosebit, pentru a participa la o nouă aventură sau pur și simplu pentru a se simți bine din 
nou.

Pentru o porție mare de sanatate, aer curat de munte, relaxare într-o zonă montană generoasă în privința 
peisajelor, traseelor și obiectivelor turistice vă așteptăm în Satul de Vacanță Vârtop.



PARCUL NATURAL APUSENI
Localizare: partea central-estică a Munţilor Apuseni, pe teritoriul administrativ a trei judeţe: Bihor, Cluj şi 
Alba.

Acces: principalele căi de acces în parc se desprind la nord din DN 1 Oradea - Huedin - Cluj-Napoca, la 
vest din DN 76 Oradea - Beiuş - Deva şi la sud din DN 75 Lunca - Câmpeni – Turda.  

Suprafaţă:  75.784 ha;

Importanţa ariei protejate: Parcul Natural Apuseni a fost declarat ca arie naturală protejată în special 
pentru protecţia şi conservarea unor fenomene carstice deosebite în ansamblul unui peisaj natural şi 
cultural unic, constituind una dintre puţinele suprafeţe cu carst împădurit rămase în Europa;
Superlativele carstului din Parcul Natural Apuseni conțin într-o vastă evidență cea mai mare acumulare 
de gheaţă subterană din lume, situată în peștera Gheţarul Scărişoara, cu peste 100.000 m3, fiind urmată 
de cele mai mari acumulări de gheață subterană din România situate în avenul Borţig și peștera Gheţarul 
Focul Viu. De asemenea cea mai înaltă intrare de peşteră din ţară (Cetăţile Ponorului, 76m), cât şi cea 
mai largă intrare de peșteră (peştera Coiba Mare, 54x45 m), cel mai adânc sistem carstic din ţară (Avenul 
V5, -642 m), dar şi cea mai adâncă peşteră subacvatică (Izbucul Tăuz, -82 m), cea mai labirintică peşteră 
din România (Peştera Hodobana cu peste 22 km lungime pe o extensie de doar 820 m), bogate situri 
fosilifere (P. Urşilor - faimoasă pentru scheletele de urs de peşteră).
Pentru valoarea ştiinţifică deosebită, multe peșteri din Parcul Natural Apuseni au fost declarate rezervaţii 
ştiinţifice de importanţă internaţională, unele dintre acestea pentru bogăţia, frumuseţea deosebită şi 
varietatea formaţiunilor de peşteră: Piatra Altarului, Micula, Pojarul Poliţei, Humpleu etc.
Parcul Natural Apuseni se caracterizează printr-un nivel ridicat al biodiversităţii, fiind identificate un număr 
de 29 de habitate care includ peste 1550 de specii de  plante  şi  peste 1350 de specii de animale, 
unele dintre acestea fiind endemite adică specii care trăiesc doar aici. O parte dintre habitatele şi speciile 
componente ale acestora sunt de interes comunitar, fiind protejate prin lege în ţările Uniunii Europene.
Comunităţile umane din zona parcului sunt reprezentative la nivel naţional din punct de vedere al 
identităţii, al păstrării obiceiurilor şi tradiţiilor ancestrale. Pe valea Arieşului şi în platourile din zona sudică 
şi estică a parcului, în Ţara Moţilor, trecutul se îmbină cu prezentul alcătuind un peisaj cultural specific, de 
neuitat. 

Turism: Parcul Natural Apuseni a fost desemnat Destinaţie Turistică Europeană de Excelenţă (EDEN) 
de către Comisia Europeană, datorită peisajului pitoresc, valorilor naturale deosebite, autenticităţii şi 
atractivităţii culturii locale şi promovării unui turism sustenabil. Pentru mai multe detalii vizitaţi pagina web: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/themes-destinations/countries/romania/apuseni/

Management: Administraţia Parcului Natural Apuseni este unitate în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor 
- Romsilva, funcţionează sub îndrumarea şi coordonarea metodologică a Ministerului Mediului, are ca 
principală responsabilitate asigurarea managementului ariei protejate cu scopul conservării biodiversităţii 
în colaborare cu factorii interesaţi.

 Date de contact: RNP-Romsilva
   Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A.
   Centrul Administrativ şi de Vizitare Sudrigiu
   localitatea Sudrigiu, nr. 136, judeţul Bihor
   Tel: 0372 / 702 242, Fax: 0259 / 329 339
   e-mail: office@parcapuseni.ro 
   web: http//www.parcapuseni.ro

 Editat de:  Administraţia Parcului Natural Apuseni



În Vârtop exista 3 pârtii de schi, 2 cu teleschi și una cu telescaun cu 4 locuri.
Avem 3 școli de schi la care activează mai mult de 40 de monitori atestați.

pârtii

școală de schi

ACTIVITĂȚI DE IARNĂ



Din Vârtop pornesc mai multe trasee de drumeție și de schi de tura. 

Plimbările cu saniile trase de cai sunt foarte apreciate de turiști.
O zi la schi se poate continua cu dans și distracție in club. 

drumeții

sanie cu cai

club



ACTIVITĂȚI DE VARĂ
Aventură la o mie de metri înălțime, pe scări şi lanţuri 
înfipte direct în stâncă. Este experienţa unică de 
care au parte amatorii de adrenalină care urmează 
traseul Via Ferrata, amenajat de un an în zona Pietrele 
Negre din Munţii Apuseni. Sunt 200 de metri pe care 
turiştii îi parcurg deasupra unei prăpastii, numai cu 
echipament special.

Via Ferrata este un traseu spectaculos, care îi obligă 
pe temerari să se caţere pe stâncile în care sunt înfipte 
cabluri, scări şi poduri metalice. Este amenajat după 
modelul celor din Munţii Dolomiţi, din Italia, şi oferă 
senzaţii unice, mai ales celor care sunt începători.

În Vârtop există și un Parc Aventura construit pentru a 
oferi turiștilor o nouă distracție, un mod de a petrece 
cât mai plăcut timpul. În momentul de față sunt șase 
trasee, dar până la anul vor fi zece.
 

via ferrata

tiroliana

Slip & Slide



Telescaunul din Vârtop funcționează și vara pentru a 
oferi mai multe posibilități de distracție turiștilor veniți în 
zonă. 

Cu telescaunul poate urca oricine ca să admire peisajul 
de la înălțime sau ca sa aiba un acces rapid si facil către 
Piatra Grăitoare și către Vârful Bihorul. În plus, turiștii pot 
opta să coboare cu trotinete si mountain cart-uri sau 
pot opta pentru o plimbare cu bicicleta.

telescaun



GROAPA RUGINOASĂ
Groapa Ruginoasă – cel mai grandios fenomen de eroziune naturală din România, aflat la o altitudine de 1373 m. 

O imensă ravenă săpată până în creasta culmii care închide spre sud Valea Seacă, cu o adâncime de peste 100 m 
şi un diametru de peste 600 m.

Pe toată suprafaţa ei, un proces de eroziune foarte activ a scos la zi straturile de gresii și cuarţite, a căror culoare 
roşie violacee conferă zonei un aspect cu totul aparte, ea apărând de la mari depărtări ca o rană deschisă în trupul 
muntelui, asemanatoare cu Canionul Colorado.
 



CHEILE GALBENEI
Pereți de stânca gigantici, erodați de apa Văii 
Galbena în forme spectaculoase.

Grote și peșteri ascunse, un rău subteran, Cascada 
Evantai și Izbucul Galbenei - câteva dintre motivele 
pentru care merită să vizitați Cheile Galbenei. 

Tot aici aveți parte de aventură și adrenalină la 
trecerea prin tuneluri și cățărarea pe lanțuri. 



HARTA ZONEI VÂRTOP
Cascada Vârciorog

Peștera Urșilor Porțile Bihorului

Portal Cetățile Ponorului
Foto: Alin Moș/APNA



HARTA ZONEI VÂRTOP

Peștera Coiba Mare

Ghețarul  Vârtop

Satul de vacanță Vârtop

Izbucul Tăuz



VALEA SIGHIȘTEL
Valea Sighiştelului reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase şi atractive complexe carstice din Munţii Bihorului, 
oferind turiştilor îndrăgostiţi de natură peisaje mirifice.

Deşi întreaga vale nu măsoară decît 9 km, aproape jumătate din aceştia (4 km) îi străbate printre pereţi verticali 
care fac din sectorul sau inferior o adevărată citadelă. 
In bazinul Sighiştelului, cu 200 de peşteri răspîndite pe numai 15 km2, avem cea mai mare densitate de pesteri 
din tara.

Picturile din Peştera Coliboaia sunt probabil, cele mai vechi picturi rupestre din Europa. Testele făcute de specialişti 
în peştera din Bihor confirmă faptul că acestea sunt vechi de 36.000 de ani.
 



GHEȚARUL SCĂRIȘOARA
Ghețarul Scărișoara este cel mai mare bloc de gheața subteran din lume. 

În straturile de gheață, cu o vechime de până la 4000 de ani, s-au stocat cu trcerea anilor, ca într-o enciclopedie, 
date depre flora și fauna de veacuri a Apusenilor.



VÂRFUL BIHOR
Vârful Bihorul cu cei 1849 de metri ai săi este cel mai înalt vârf din Carpatii Occidentali. După un traseu mirific, 
parcurs pe jos sau cu mașina, ajungi în locul cel mai apropiat de cer din această parte de țară.



TRADIȚII
Tradițiile, meșteșugurile și dansurile populare sunt parte din cultura noastră și din acest motiv acestea sunt 
importante pentru noi toți. De aceea, noi, proprietarii de pensiuni și hoteluri din Satul de Vacanță Vârtop, încercăm 
să ținem treze în inima românilor tradițiile strămoșești, păstrate din generație în generație. Organizăm excursii 
la meșterii locali care realizeazș în continuare obiecte tradiționale din lemn, aducem colindători, tulnicărese 
și dansatori populari la sejururile de sărbători, organizăm ateliere de gastronomie tradițională și încercăm sa-i 
învățăm pe toți să iubească obiceiurile românești și acest pământ strămoșesc.
 



Serviciul Judeţean Salvamont-Salvaspeo Bihor are echipe specializate pentru intervenții în caz de acciden-
te de suprafață, speologice și subacvatice.

Zece Sfaturi Salvamont pentru turiştii care se deplasează pe trasee montane 
în sezonul de vară.
1. Înainte de plecarea în excursie, informaţi-vă despre: traseul pe care doriţi 
să-l parcurgeţi şi gradul de difi cultate al acestuia, starea vremii şi programul 
de funcţionare al cabanelor şi al mijloacelor de transport pe cablu.
2. Plecaţi pe munte cu echipament adecvat pentru traseul ales şi cu harta 
zonei. Nu uitaţi să puneţi în rucsac lanternă cu baterii de schimb, telefonul 
mobil, busola şi trusa de prim-ajutor medical.
3. Evitaţi să plecaţi singur la drum! Anunţaţi la plecare cabanierul sau 
Salvamontul asupra traseului pe care doriţi să îl urmaţi şi înscrieti-vă în 
registrul de trafi c al turiştilor.
4. Alegeţi traseele în funcţie de pregatirea fi zică şi psihică a celui mai slab 
din grup.
5. Folosiţi doar traseele marcate, urmărind marcajele şi indicatoarele de 
traseu.
6. În cazul apariţiei difi cultăţilor pe traseu sau a înrăutăţirii vremii retrageţi-
vă la cea mai apropiată cabană.
7. Nu consumaţi băuturi alcoolice înainte şi în timpul drumeţiilor.
8. Nu deterioraţi amenajările turistice, marcajele şi indicatoarele. Respectaţi 
monumentele naturii şi ariile naturale protejate. Nu aruncaţi deşeuri în zona 
montană. Nu faceţi focul în pădure şi pe păşunile alpine.
9. În caz de accident reacţionaţi prompt şi efi cient pentru a proteja şi 
asigura accidentatul. Sunaţi la 112 sau 0Salvamont (0725826668) specifi când 
următoarele: numele dumneavoastră, locaţia montană, ce s-a întâmplat, 
câte persoane au nevoie de ajutor, când s-a produs accidentul şi locul unde 
se găsesc persoanele accidentate.
10. În caz de rătăcire păstraţi unitatea grupului. Rămâneţi treji şi conştienţi, 
mişcaţi-vă pe loc pentru a preveni hipotermia şi nu consumaţi alcool. 
Anunţaţi 112.

Decalogul schiorului
1. Respectul celuilalt: orice schior trebuie să se comporte astfel, în orice clipă, încât să 
nu pună pe celalalt de lângă el în pericol.
2. Stăpânirea vitezei şi a comportării: orice schior trebuie să-şi adapteze viteza de 
alunecare şi comportamentul adecvat propriei sale capacităţi fi zice şi tehnice.
3. Stăpânirea direcţiei: schiorul din deal, a cărui poziţie este dominantă, trebuie să-şi 
aleagă în aşa fel traseul şi să prevadă o direcţie de cădere care să asigure siguranţa 
schiorului din vale.
4. Depăşirea: schiorul poate să efectueze o depăşire liberă în deal, vale, stânga, 
dreapta, atâta timp cât schiorul care depăşeste ţine seama de evoluţia schiorului 
depăşit şi păstrează o distanţă de siguranţă sufi cientă în raport cu el.
5. Încrucişarea şi traversarea: schiorul care traversează o pârtie sau un teren de 
şcoală trebuie să se asigure, menţinând controlul vizual spre deal şi vale, luându-şi 
precauţiunile necesare preintâmpinării unui accident pentru el şi pentru alţii.
6. Staţionarea: schiorul trebuie să evite să se oprească şi numai în cazuri de absolută 
necessitate, în pasajele lipsite de vizibilitate. în caz de căzătură, trebuie să degajeze 
rapid pârtia.
7. Urcarea: pe schiuri sau cu pe jos trebuie să se facă folosind marginea pârtiei.
8. Respectarea semnalizării: oricine trebuie să respecte semnele internaţionale de 
semnalizare instalate pe pârtie, indiferent de gradul sau de pregatirea sportivă, vârsta 
etc.
9. Respectarea naturii pârtiei: a schia rapid pe o pârtie rezervată începătorilor 
constituie o greşeală, ca şi aventurarea schiorului începător pe o pârtie difi cilă.
10. În caz de accident: orice schior sau persoană afl ată pe pârtie trebuie să dea ajutor 
în caz de accident.

www.salvamontbihor.ro




