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Vértop üdülofalu
Vértop üdülőfalu 1150 méter magasságban, az Erdélyi-szigethegység 

Natúrpark dél-nyugati részén helyezkedik el, Bihar és Fehér megye határán, 
a DN75 számú országút mentén. Vértop üdülőfalu a legtöbb szálláshellyel 
rendelkezik az Erdélyi-szigethegységben, így számos lehetőséget biztosít a turisták 
számára a sípályák és a különböző természeti csodák közvetlen közelében.    

“ “
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A vidék turisztikai fejlesztése a 2000. évet követően kezdődött el, így ma több mint 
20 panzió és szálloda, illetve több mint 50 nyaralóház található itt. 2017-ben egy 
helikopter-leszállóhelyet és egy képzési központot hoznak létre az itteni hegyimentők 
számára.    

A helyi lakosok jellegzetes vendégszeretete, a természeti környezet egyedisége, 
a tiszta levegő, a bőséges hó, a téli sportok gyakorlásának lehetősége, a vidék 
kivételes turisztikai látványosságainak sokfélesége, a barlangok lenyűgöző jellege és 
a kulináris hagyományok egyre több turistát vonzanak ide.  

A helyi események között megemlítjük a „Hó ünnepét”, melyet minden év január 
végén vagy február elején rendeznek meg. 

Az Erdélyi-szigethegység egy elvarázsolt világ, aki egyszer eljön ide, újból vissza akar 
majd térni, hogy újabb egyedi helyeket láthasson, újabb kalandokban vegyen részt, 
vagy egész egyszerűen csak azért, hogy újból jól érezze magát. 

Vértop üdülőfalu egészséges friss tiszta hegyi levegővel, számos kikapcsolódási 
lehetőséggel, mesés tájakkal, kalandos túraútvonalakkal és megannyi turisztikai 
látványosságokkal várja Önöket.



Az ERDÉLYI-SZIGETHEGYSÉG NATÚRPARK  
Az Erdélyi-szigethegység Natúrpark, Európa egyik ritka, erdős karsztos 
területetei közé tartozik, melyet főként a természetes táj és egyedi kultúra 
által körülvett kivételes karsztjelenségek védelme és megőrzése érdekében 
védett természeti területté nyilvánították.

Elhelyezkedés: az Erdélyi-Szigethegység középső részén helyezkedik le, három 
megye területét érintve: Bihar, Kolozs és Fehér.

Megközelítés: A Natúrparkot észak felől az E60 illetve DN1-es számú főútról, 
Bánffyhunyad felől az 1G főúton lehet megközelíteni. 
Nyugati irányból az E79 illetve DN76-os számú főút felőt több útvonalon is 
megközelíthetjük. Ezek közül fontosabbak a 763-as megyei út (Kisszedres-Pádis 
menedékház) illetve a DN75 országút (Biharlonka – Torda) irányából. 

Területe: 75.784 ha;

A védett terület fontossága: 
Az Erdélyi-szigethegység Natúrparkban lévő Aranyosfői-jégbarlangban található 
a világ legnagyobb felszín alatti jégtömbje, melynek térfogata több mint 
100 000 m³. Jelentős méretű jégtömbök vannak még a Porcika-zsombolyban és 
az Eszkimó-jégbarlangban is. 
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Ugyancsak a natúrpark területén található 
a legmagasabb bejárattal rendelkező 
barlang (Csodavár 76 m), a legtágasabb 
barlangbejárat (Nagy Kojba barlang, 54x45 
m), Románia legményebb karsztrendszere 
(V5-ös zsomboly, -642 m), a legmélyebb 
víz alatti barlangrendszer (Tyeuz vízkelet 
-82 m), Románia legtöbb útvesztőjével 
rendelkező barlangja (Hodobana barlang 
több mint 22 km-es hosszúsággal, mely 
mindössze 820 m hosszú területen 
ágazik szerte szét), ősállatok kövületeit 
tartalmazó barlangok (melyek közül a 
legismertebb a Medva-barlang az ott talált 
számos barlangi medve csontváz miatt).

Az Erdélyi-Szigethegység Natúrparkban 
található megannyi barlang közül 
jónéhányat szépségükért,  a bennük 
lévő nagyszámú mészkőképződmények 
illetve az itt felfedezett kövületek 
miatt egyedi nemzetközi jelentőségű 
természettudományos rezervátumokká 
nyilvánítottak. Ilyenek például az Oltárkő-
barlang, a Mikula-barlang, Pojarul Poliţei-
barlang, Humpleu-barlang stb.

Az egyedi, ritka és reprezentatív 
természetes tájak, illetve a kulturális 
értékek védelme és megőrzése 
tekintetében az Erdélyiszigethegység 
Natúrparkot védett területté nyilvánították. 
Határain belül 29 élőhelyet, azonosítottak 
amely 1550 növényfajt és 1350 állatfajt 
foglal magába.
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TÉLI TEVÉKENYSÉGEK
Az üdölőt főképp a síszezonban látogatják 
sokan, de a nyári időszakban is keresett 
desztináció, hisz olyan látványosságok vannak 
a közelében mint a Rozsda-szakadék, a 
Galbina-szurdokvölgye, a Vércsorogi-vízesés, az 
Aranyosfői-jégbarlang, a Bihar kapuja-barlang
vagy a Nagy-Bihar csúcs, mely a maga 1849 
méteres magasságával a Szigethegység 
legmagasabb csúcsa.

A Zengőkő sípálya a fölé magasodó 1657 méteres 
hegycsúcsról kapta a nevét. 2010-ben építették 
ki, és jelenleg egy modern 4 személyes
ülőlifttel rendelkezik, ráadásul esténként a pálya 
ki is van világítva.

A 260 m-es szintkülömbségen egy 1300 m-es 
piros és egy 500 m-es fekete szakaszt alakítottak 
ki. Közvetlen közelében található az Aranyos 
sítelep, ahol összesen további 1400 méternyi 
könnyű és közepes nehézségű sípálya húzódik.
A Vértop 1 (piros) pálya közel 1 km, míg a Vértop 2 
(kék) pálya hossza 430 m. Ezeket két tányéros lift 
szolgálja ki.
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NYÁRI TEVÉKENYSÉGEK
Óriási kalad vár önökre az 1000 m tengerszint feletti 
magasságban lévő, közvetlenül a sziklába rögzített 
lépcsőkön és láncokon. A Fekete sziklák néven 
ismert helyre felszerelt via ferrata  útvonal egyedi, 
adrenalindús élményt nyujthat önöknek. 

A turisták 200 métert tehetnek meg a szakadék 
fölött, mindezt kizárólag speciális felszereléssel.    
Az itt kiépített via ferrata útvonal nagyon látványos, 
amely arra készteti a vakmerő turistákat, hogy 
megkapaszkodjanak a sziklákon, amelyekbe 
kábelek, lépcsők és fémhidak ékelődnek. Az útvonal 
kialakítása az olaszországi Dolomitok modelljét 
követi és egyedi élményt nyújt, főként a kezdők 
számára. 

Vértopon egy kalandpark is található, melynek 
célja, hogy új szórakozási módot kínáljon a 
turisták számára, egy lehetőséget, hogy minél 
kellemesebben töltsék az időt. Jelenleg hat útvonal 
található, de a tervek szerint 2018-ra ezek száma 
tízre bővül.  
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Galbina-szoros 
Galbina-szoros – a hely, ahol a vad 
természetet a maga legtisztább formájában 
csodálhatjuk meg.

A rejtett üregek és barlangok, földalatti 
folyószakaszok, az Eminenciás vízesés 
és a Galbina karsztforrás – csak néhány 
ok, amiért megéri ellátogatni a Galbina-
szurdokvölgyébe. 

Fantasztikus kalandban és egy nagy adag 
adrenalinban lehet része, ha áthalad az 
alagutakon és a láncokkal  biztosított 
útvonalon.     
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A ROZSDA-SZAKADÉK
Románia legpompásabb természetes eróziós jelensége 1373 
méteres magasságban. 
E pompás geológiai képződmény egy óriási szakadék, 
melynek mélysége meghaladja a 100 métert, és több mint 
600 méteres átmérővel rendelkezik.

Felszínén nagyon aktív eróziós folyamat figyelhető meg, 
mely látni engedi a homokkövet és kvarcit-köveket, amelyek 
pirosas-lilás színe teljesen egyedi kinézetet kölcsönöznek a 
vidéknek. 

Nagy távolságról ez a szakadék olyan, mint egy seb a hegy 
testén, a kolorádói Kanyonhoz hasonlóan.  
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A SZEGYESD-VÖLGYE
A Szegyesd folyó völgye a Bihar-hegység egyik 
leglátványosabb és legvonzóbb karsztkomplexuma, 
mely csodálatos tájakat kínál a természet 
szerelmesei számára.    

Bár az egész völgy nem több mint 9 km, ennek 
mintegy felét (4 km) függőleges falak szelik 
át, amelyek valós citadellát hoznak létre alsó 
szakaszán.  

A Szegyesd-szurdokban egy mindössze 15 
négyzetkilóméternyi területen több mint 200 barlang 
található, ezáltal ez a völgy az ország azon helye, 
ahol a legsűrűbben fellelhetőek a barlangok. 

A Semsei (Coliboaia) – barlangban nemrég feltárt 
rajzok valószínűleg Európai legrégebbi barlangrajzai. 
A Bihar megyében lévő barlangban a szakértők 
által végzett kutatások igazolják, hogy ezek a rajzok 
legalább 36  000 évesek.   
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AZ ARANYOSFoI JÉGBARLANG
A z Aranyosfői-jégbarlang a világ legnagyobb földalatti 
jégtömbje. A jég rétegeiben, amelyek közül egyesek 4000 
évesek, az évek múlásával, számos adat maradt fenn az 
Erdélyi-szigethegység hajdani növény- és állatvilágából, 
akár egy enciklopédiában.
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A NAGY-BIHAR 
CSÚCS 
A NAGY-BIHAR CSÚCS a maga 1849 
méteres magasságával a Nyugati Kárpátok 
legmagasabb csúcsa.   

Egy csodálatos, akár gyalogszerrel, akár 
autóval megtett útvonalat követően eljuthat 
arra a pontra, ami az ország ezen részén a 
legközelebb ér az éghez.   
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HAGYOMÁNYOK
A hagyományok, a mesterségek és a néptáncok kultúránk 
részei, és ezen oknál fogva mindannyiunk számára fontosak. 
Ezért mi, Vértop üdülőfalu panzió- és szállodatulajdonosai 
megpróbáljuk elevenen tartani a látogatóink szívében az 
ősi hagyományokat, amelyeket mi megőriztünk generációról 
generációra. 

Kirándulásokat szervezünk, amelyek alkalmával ellátogatunk 
a helyi mesteremberekhez, akik folyamatosan hagyományos 
fatárgyakat készítenek, kolindákat éneklő és havasi kürtön 
zenélő embereket látogatunk, és néptáncosokat az ünnepek 
idején, hagyományos gasztronómiai műhelyeket szervezünk, 
és megpróbáljuk megtanítani mindenki számára, hogy 
szeressék a helyi szokásokat és ezt az ősi földet.     

V É R T O P  Ü D Ü L Ő F A L U



16

Nagyvárad
Oradea

Félixfürdő/Băile Felix

Nagyszalonta 
Salonta

Élesd 
Aleșd

Belényes/Beiuș

Vask0hsziklás 
Ștei

Diófás 
Nucet

Vaskoh/Vașcău

Margitta/Marghita

Érmihályfalva 
Valea lui Mihai

Székelyhíd 
Săcueni
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Bihar megye térképe



BIHAR
MEGYEI
TANÁCS

BIHAR MEGYEI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT

A Bihar Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment (AMD) 
célja Bihar megye turisztikai, természeti és emberi értékének 
kihangsúlyozása. Az ügynökség folyamatos tevékenységének 
központjában az integrált turisztikai ajánlatok létrehozása, a 
turisztikai szektor fejlesztésére irányuló projektek és stratégiák 
megvalósítása, a turisztikai szolgáltatások hatékonnyá tétele, 
illetve a turisták és a turizmus területén működő egyének közötti 
párbeszéd javítása áll.  

410087, Nagyvárad, Universității u. 1 sz., C épület, 117 terem
Bihar megye, Románia, tel/fax: +40 359 172422
tel: +40 722 348825 (RO, EN); +40 757 021128 (RO, HU)
e-mail: office@amdbihor.ro
www.amdbihor.ro; facebook.com/BihorTurism

 Nagyváradi Egyetem ( www.uoradea.ro )

 Bihar Megyei Hegyi Mentőszolgálat - Salvaspeo Bihor 
 ( www.salvamontbihor.ro )

Partnerek

Pro Turism Vartop-Apuseni Egyesület

facebook.com/VartopApuseni

Pro Turism Vartop-Apuseni Egyesület, Bántó Norbert (szerkesztő)

Adrian Varga, Mircea Petrescu, Mihaela Ungureanu, 
Florin Măduța, Gabriel Bonaciu, Larisa Birta, Nagy Iván 

Adrian Samoilă

       Răzvan Dumbravă

Szöveg: 

Fénykép

Tervezés:  

A Bihar Megyei Turisztikai Információs és Népszerűsítő Központ felkérésére nyomán 
szerkesztette a Bihar Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Ügynökség

Felelős vezető: 


