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Centrul de Ecologie Montană (CEM), în parteneriat cu Primăria Comunei Fundata, implementează, în perioada
martie 2015 - aprilie 2016, proiectul “Conservarea peisajului agro-pastoral și a biodiversității în zona Fundata
-Moieciu de Sus”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în Romania, componenta
Dezvoltare Durabilă, cu o finanțare nerambursabilă în valoare de 143,695.30 EUR.
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TRASEE ECOTURISTICE
Ești invitat la plimbare să te bucuri
de traseele marcate, sunt poteci care
traversează fânețe și păduri, printre hodăi
și case pe care le vei ține minte, poteci
accesibile chiar și iarna.
Parcursul celor 9 Trasee Ecoturistice este
de o frumusețe aparte, sus-jos prin satele
alăturate: Fundata, Șirnea și Moieciu de Sus,
descoperind cadrul natural și tradițional de
la poalele Munților Bucegi, Leaota și Piatra
Craiului.
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Vei remarca relieful zonei, habitate diverse,
case cu arhitectură specifică, istoria acestor
locuri, meșteșuguri străvechi și atracții inedite precum Lacul Fără Fund și, mai ales,
oamenii care au contribuit la crearea și întreținerea acestui peisaj agro-pastoral - un
adevărat Muzeu de-a lungul potecilor.
Alege tu traseul, pe jos în plimbare, în alergare sau chiar și cu bicicleta, iar iarna pe
schiuri atunci când zăpada este potrivită.
Intră’n peisaj!
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Hartă generală Trasee ecoturistice
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Hoinăreală prin Șirnea - Traseul 1
Descrierea traseului
Traseul în circuit începe din centrul satului
Șirnea. Se pleacă pe drumul spre Satul Ciocanu, inițial întâlnim Muzeul Etnografic din
Șirnea, loc unde se poate vizita o parte din
istoria locurilor.
Traseul urcă ușor pe un drum forestier
pitoresc, cu o priveliște deosebită spre
Munții Bucegi, până ce întâlnește marcajul
turistic “bandă roșie” și cotește la stânga
printre case, iar după câteva sute de metri
îl părăsește cotind din nou spre stânga.
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O casă tradițională este chiar în drumul
nostru, iar aici se pot degusta produse culinare tradiționale (brânzeturi).
Drumul începe să coboare, iar peisajul
se schimbă: predomină formațiunile calcaroase, culminând cu “Piatra Dracului”. Se
traversează drumul județean și se intră pe
un drum în ușoară urcare spre Pensiunea
“Crai Nou”.
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Hoinăreală prin Șirnea - Traseul 1
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Atelierul de broderie al Marioarei Voinescu, Șirnea
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Atelierul de țesut al Elenei Calaican, Șirnea

13

Montarea șiței pe casă, Șirnea
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De aici, peisajul devine panoramic cu vedere
atât spre Munții Bucegi cât și spre Munții
Piatra Craiului. Spre finalul traseului, se trece
pe lângă o stână tradițională care încă mai
păstrează obiceiurile vechi ale oieritului. După
alte mici suișuri, traseul începe să coboare
spre centrul satului, unde turiștii se pot răcori
cu apă rece de izvor.
“Omulețul albastru” însoțește călătorul
permanent pe acest traseu, iar cele 2 părți
delimitate la mijloc de firul văii și drumul
județean permit o bună vizibilitate asupra
întregului traseu. Opțional, se poate parcurge
pe jos bucata de drum județean de la “Piatra
Dracului” la drumul național, denumită și
Drumul Șirnii.
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Haihui prin Fundata - Traseul 2

Descrierea traseului
Traseul pornește din fața Primăriei Fundata,
pe drumul județean, și revine în punctul de
plecare pe un drum forestier. Este un traseu
cu un grad de dificultate redus, destinat drumeților de toate vârstele și familiilor cu copii.
Chiar la începutul traseului, călătorul poate să
se alimenteze cu apă răcoritoare de la “Fântâna Roii” și apoi să continue drumul de asfalt
care îi dezvăluie caracterul de sat răsfirat al
Fundatei.

Drumul șerpuiește printre dealuri și
gâlme de calcar ajungând la Școala din
Fundata. Pe partea dreaptă, zona se
deschide cu Padina Lungă și cu o priveliște deosebită spre Munții Leaota și
muchia de legătură cu Munții Bucegi.
Drumul de asfalt urcă și coboară vălurit și se întâlnesc la tot pasul, într-o armonie plăcută, unități de cazare, case
tradiționale și fânețe întreținute.
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Haihui prin Fundata - Traseul 2
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La intersecția cu o troiță de lemn, traseul continuă la stânga, în ușoară urcare pe drumul
forestier, cu fânețe pe ambele părți și garduri
de piatră care delimitează proprietățile. După
traversarea unei păduri de conifere, traseul se
apropie de Complexul Cheile Grădiștei-Fundata, unde se poate face un mic ocol spre
restaurant sau spre pistele de sporturi de
iarnă/ vară.
De aici, traseul continuă pe drum forestier,
printre case răsfirate, unde întâlnim gâlme
și formațiuni calcaroase delimitate de fânețe
sau pâlcuri de păduri.
“Omulețul roșu” însoțește călătorul pe acest
traseu, care spre final merge paralel cu drumul național până întâlnește drumul de asfalt.
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Descrierea traseului

Plimbare prin Andole - Traseul 3

Traseul marcat cu “Omuleț albastru” începe din
centrul satului Moieciu de Sus și continuă pe
drumul amenajat spre biserică și apoi urcă în
serpentine spre “Casa Inspectorului Tișcă”, una
dintre puținele case cu curte interioară din sat,
structură de apărare specifică zonei. Plimbarea
urmează poteca de pământ în dreapta spre o
succesiune de fânețe, numite “Poiana Andolia”,
foarte bine întreținute, care
surprind prin dimensiune.
Spre capătul poienii, priveliștea se deschide spre
Munții Piatra Craiului. Traseul continuă sus-jos
prin Pădurea Magistratului și ajunge la un luminiș destul de larg presărat cu arbori mari.
Traseul continuă sus-jos prin Pădurea Magistratului și ajunge la un luminiș destul de larg
presărat cu arbori mari.
De aici, traseul cotește spre stânga și urcă
susținut pe vechiul drum pietros, care făcea
legătura între cătunul Cheia și Fundata, spre
actualul Complex Cheile Grădiștei-Fundata. La
sfârșitul urcării se întâlnește un drum forestier
care se urmează spre stânga.
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Plimbare prin Andole - Traseul 3
După o perioadă scurtă de timp se iese din
pădurea deasă și priveliștea se deschide
spre pârtiile de schi fond și spre fânețele
bine întreținute de localnici. Drumul
coboară printre puținele case spre centrul
satului, unde întâlnește drumul de asfalt și
continuă ușor la vale.
În curba din apropierea bisericii se
părăsește drumul asfaltat și se continuă pe
un drum de pământ la stânga, spre zona
cu deschidere spre Munții Bucegi, vechea
potecă de legătură dintre Moieciu de Sus
și Fundata. Valea se lărgește permanent,
oferind o priveliște surprinzătoare spre
Valea Gaura din Munții Bucegi. Aici
se poate vizita Casa Veche a familiei
Stoian, amenajată în muzeu cu o colecție
numeroasă de obiecte populare.
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Casa familiei Stoian, Fundata
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Traseul coboară în continuare, iar la prima
fâneață întâlnită se cotește spre stânga în
pădure. Valea este dominată pe stânga de o
formațiune calcaroasă impresionantă, care
arată modul de formare a acestui relief. Se
continuă ușor pe poteca din pădure până
se ajunge din nou în pășune și la “Casa
Inspectorului Tișcă”, loc de belvedere asupra
văilor principale din Moieciu de Sus cât și
asupra Munților Leaota și Bucegi, și se încheie
pe aceleași serpentine spre zona centrală.
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Descrierea traseului

Hoinăreală prin Fundățica - Traseul 4

Traseul pornește pe asfalt pe Valea Popii, iar
după 300m începe sa urce pe muchia abruptă
din dreapa denumită “Coasta lui Bălan”.
Fânețele sunt mărginite în partea superioară a
coastei de Colțul lui Pițigoi și grohotișuri
calcaroase care prezintă importanță geologică.
Muchia are însemnătate istorică deosebită
deoarece aici se aflau granițele dintre Imperiu
(Austro-Ungar) și Regat (România). Traseul
continuă cu “Omuleț verde” pe drumul pietruit
de muchie până ce ajunge la o zonă de pășune
largă, Șleaul Mândrului. Traseul urcă ușor în
pădure până întâlnește o poiană pitorească
“La Mândru”, unde bătrânii vorbesc despre o
veche vatră locuită.
Se continuă urcarea, iar la întâlnirea cu
traseul turistic “bandă roșie” urmează o
coborâre plăcută pe drum forestier, până ce
se întâlnește drumul județean pe care se și
continuă traseul înspre biserică. De pe drum
se poate vedea alternanța între fânețe, pâlcuri
de pădure și gâlme calcaroase specifice zonei.

32

33

Hoinăreală prin Fundățica - Traseul 4
La intersecția cu drumul de asfalt
se continuă în față pe un drum
pietruit printre case, iar după o
urcare scurtă dar susținută se
ajunge din nou pe asfalt și se coboară spre dreapta printre case
vechi, fânețe și unități de cazare.
În curba din apropierea bisericii
se părăsește drumul județean și se
continuă pe un drum de pământ,
la stânga spre zona cu deschidere spre Munții Bucegi, vechea potecă de legătură dintre Moieciu de Sus și Fundata.
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Familia Stoian la otavă*, Fundata

Tanti Maria și torsul lânii, Fundata

Plăpumăreasa Genovica, Fundata

36

Otavă = a doua coasă a fânului
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Valea se lărgește permanent oferind o
priveliște surprinzătoare spre Valea Gaura
din Munții Bucegi. Aici se poate vizita
Casa Veche a familiei Stoian, amenajată în
muzeu, cu o colecție numeroasă de obiecte
populare. Valea este dominată pe stânga
de o formațiune calcaroasă impresionantă
și mărginită la bază de păduri de conifere.
Traseul coboară direct în pădure, urmând firul
văii secate, ajungându-se repede în punctul
de plecare pe Valea Popii.
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Lacul Fără Fund - Traseul 5

Descrierea traseului
Traseul marcat cu “Omuleț portocaliu”
pornește din fața Primăriei Fundata spre
dreapta și urmează traseul turistic “bandă
roșie”. Urmează o coborâre lină pe un
drum presărat cu calcare printr-o zonă
de fânețe și pășuni până la întâlnirea cu
drumul județean pe care se cotește la
dreapta. De aici începe un adevărat muzeu
al satului viu, cu ansambluri gospodărești
care păstrează în mare măsură elemente
ale arhitecturii tradiționale.

La sfârșitul caselor se cotește pe un drum
forestier în ușoară urcare, care traversează
zone exploatate forestier, și continuă în stânga
pe malul unei văi largi. De pe acest drum
se poate observa pe cealaltă muchie așa
zisul crater al “Lacului Fără Fund”, o dolină
prăbușită care comunică cu celelalte forme de
relief carstic din zonă.
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Lacul Fără Fund - Traseul 5
Se face un mic ocol spre lac pe
traseul amenajat. De aici se
intră pe Valea Rudărița și se
continuă în stânga pe un drum
forestier mărginit pe alocuri
de pereți stâncoși. Se ajunge la
“Tree Adventure Park”, o zonă de
agrement amenajată în copaci
și o mică pârtie de schi. Traseul
continuă pe drumul forestier
prin pădure și apoi spre biserica
din Fundata.
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Prepararea brânzei la Claudiu Oncioiu, Fundățica
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Făurirea șiței
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Urmează o parte de traseu care îmbină
zone de pășune și fâneață, cu case vechi
dar și construcții noi într-un veritabil
peisaj autentic al satului răsfirat din zonă.
Se continuă pe drumul de asfalt până
în punctul de plecare. Călătorul poate
admira permanent peisajele munților care
mărginesc depresiunea, dar și formele
calcaroase specifice zonei.
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Prin hotar la Șleaul Mândrului - Traseul 6

Descrierea traseului
Traseul marcat cu “Omuleț galben” începe din
centrul satului Moieciu de Sus și continuă pe
Valea Popii, drumul șerpuind printre casele
localnicilor amestecate cu noile pensiuni. La
ieșirea din sat drumul străbate o pășune care
alternează cu pădure pe o parte și pe alta a
râului.
Se traversează râul pe un pod de lemn și începe o
urcare susținută spre poiana “La Mândru”, unde
bătrânii vorbesc despre o veche vatră locuită.
Din această poiană se continuă în dreapta, și
după mai multe pâlcuri de pădure se ajunge
într-o pășune largă, Șleaul Mândrului.
Traseul continuă pe drumul de muchie care
reprezintă fosta graniță dintre Imperiu (AustroUngar) și Regat (România). La intersecția cu
poteca care coboară spre Moieciu, se cotește la
stânga și se coboară pe un drum de piatră spre
Fundata.
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Prin hotar la Șleaul Mândrului - Traseul 6
Traseul șerpuiește printre case tradiționale,
iar la intersecția cu drumul de asfalt se
traversează din nou vechiul hotar.
Traseul continuă prin fața Bisericii Vechi și
a Căminului Cultural Fundata și coboară în
dreapta spre Moieciu de Sus, pe valea care
se lărgește permanent oferind o priveliște
surprinzătoare spre Valea Gaura din Munții
Bucegi.
Aici se poate vizita Casa Veche a familiei
Stoian, amenajată în muzeu, cu o colecție
numeroasă de obiecte populare.
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Moș Gentoi, legenda vie, Fundata

“...pe drumul ăsta aveai
nevoie de pașaport”

Tâmplarul Zenofe la atelierul său, Fundata
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Traseul coboară în continuare și se cotește
spre stânga în pădure. Valea este dominată
pe stânga de o formațiune calcaroasă
impresionantă, care arată modul de
formare a acestui relief.
Se continuă ușor pe poteca din pădure
până se ajunge la “Casa Inspectorului
Tișcă”, loc de belvedere asupra văilor
principale din Moieciu de Sus cât și asupra
Munților Leaota și Bucegi, și se încheie cu
serpentine spre zona centrală a satului.
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Descrierea traseului

La pas prin Vama Giuvala - Traseul 7

Traseul marcat cu “Omuleț verde” pornește din
fața Primăriei Fundata spre stânga și urmează
pentru o scurtă bucată drumul național. Se
coboară pe dreapta într-o pășune presărată cu
bolovani și se continuă pe o potecă de animale
până se ajunge într-un islaz larg care separă
două vârfuri împădurite.
Se continuă în ușoară urcare, în dreapta, până
se ajunge în punctul Vămii Vechi Giuvala,
punctul de control la trecerea vechii granițe,
unde se mai observă rămășițele vechilor
clădiri.
Această bucată este comună cu “Drumul
Branului“, principalul drum de legătură între
zonele geografice încă din vremea romanilor.
Se continuă pentru o scurtă bucată pe drumul
național și se cotește în stânga pe un drumeag
printre fânețe și pășuni.
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La pas prin Vama Giuvala - Traseul 7
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După o coborâre abruptă prin pădure se
ajunge la un drum de pământ, deasupra
Drumului Șirnii, și se ține pe acesta ușor
spre stânga. Traseul ajunge la câteva case
și odăi izolate și se continuă spre stânga, pe
traseul turistic “bandă roșie”. Priveliștea se
deschide surprinzător spre Cheile Dâmboviței
și formațiunile deluroase din Culoarul Rucăr.
Drumul se transformă în potecă și continuă
ușor prin pădure, iar printr-o văiugă se
ajunge în islazul prin care s-a trecut inițial. Se
continuă pe poteca de animale și se ajunge
prin pășunea pietroasă înapoi în drumul
național.
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Pe culmea Bisericuței - Traseul 8

62

Descrierea traseului
Traseul marcat cu “Omuleț roșu” pornește
din spatele Căminului Cultural Moieciu de Sus
printr-o urcare abruptă. Se traversează fânețe
separate cu garduri, iar priveliștea rămâne
ațintită spre Munții Bucegi care domină peisajul. Urcarea se domolește și ajunge pe un mic
platou mărginit de o formațiune stâncoasă pe
stânga, “Vârful Bisericuța”.
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Pe culmea Bisericuței - Traseul 8
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Fotograful Laurent Jouault, Moieciu de Sus
Micul ciobănaș, cu cel mai bun prieten, Moieciu de Sus
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Traseul continuă pe poteca de muchie pe Culmea Bărbulețului, într-o succesiune de mici
urcări și coborâri, prin fânețe delimitate de
garduri și pâlcuri de arboret. La intersecția
cu pădurea se coboară abrupt la stânga, spre
marginea satului și se continuă în stânga pe
asfalt spre zona centrală. După aproximativ 1
km, în dreptul pensiunii Taverna Moieciu, se
urcă susținut pe dreapta spre Plaiul Pleșii.
Traseul continuă pe Culmea Lungă, un vechi
traseu folosit de localnici în/și dinspre munte,
paralel cu satul, până se ajunge în Colțul
Ziliștea, o zonă bine întreținută cu fânețe și
odăi pentru animale. Se continuă pe culme
prin pâlcuri de pădure, până la intersecția cu
o vale largă pe stânga, care coboară lin spre
Moieciu. Se urmează această potecă, se traversează zone de pădure și o vale umbroasă
până ce se ajunge într-un drumeag care coboară lin spre centrul satului în spatele Școlii
Generale.
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Descrierea traseului

La Amfiteatru - Traseul 9

Traseul marcat cu “Omuleț portocaliu” începe
din centrul satului Moieciu de Sus și continuă pe
drumul amenajat spre biserică și apoi în
serpentine spre “Casa Inspectorului Tișcă”, una
dintre puținele case cu curte interioară din sat.
Plimbarea urmează drumeagul de pământ în
dreapta, spre o succesiune de fânețe, numite
“Poiana Andolia”, foarte bine întreținute, care
surprind prin dimensiune în această zonă
mărginită pe ambele părți de pădure.
Spre capătul poienii, priveliștea se deschide
spre Munții Piatra Craiului. Traseul continuă susjos prin Pădurea Magistratului, de unde începe
coborârea spre Complexul Cheile Grădiștei
Moieciu.
Se traversează râul și se continuă în stânga pe
drumul județean prin Cheile Grădiștei, care
mărginesc șoseaua. La prima curbă se părăsește
asfaltul și se continuă la dreapta pe un drum de
pământ abrupt, printre câteva pensiuni și case
vechi, spre malul Sumedreștilor din Culmea
Lungă.
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La Amfiteatru - Traseul 9
Drumul de culme urcă lin spre Dealul Cremenii,
locul cu urme ale unei foste așezări care
datează din perioada preistorică. Se ajunge la
un platou denumit “Amfiteatrul Transilvaniei”,
dominat de o casă cu formă neobișnuită, care
aduce cu un munte.
Ansamblul este completat de câteva odăițe
recondiționate într-un mod plăcut, dar
păstrând structura și câteva elemente inițiale.
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La coasă în Moieciu de Sus
Familia Robu la fân, Moieciu de Sus
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Traseul continuă tot înainte pe muchie,
cu o priveliște panoramică înspre Munții
Bucegi, până la intersecția cu o vale largă
pe partea dreaptă, care coboară lin spre
Moieciu de Sus.
Se urmează această potecă care
traversează zone de pădure și o vale
umbroasă până ce se ajunge într-un
drumeag care coboară lin spre centrul
satului, în spatele Școlii Generale.
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La Chișătoare

La izvoarele de apă freatică cu concentrație
mare de carbonat de calciu (CaCO3), pierderea
fizică de dioxid de carbon (efectul sticlelor de
apă gazoasă) rezultă printre altele din mărirea
temperaturii medii a apei în timpul verii.
Apa astfel suprasaturată în Ca(HCO3) curge mai
departe la vale și crează unui microecosistem
(flora) baza de supraviețuire. Într-un asemenea
mediu local, flora dezvoltată poate supraviețui
numai în acest loc. Ajung câțiva metri ca să
putem observa că acest ecosistem nu mai
poate fi regăsit în alta parte.
Acest ecosistem reprezentat prin plante
specializate - mușchi - care sustrag apei
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curgătoare, prin asimilare, mai mult dioxid
de carbon (CO2) provoacă o reacție chimică
ce duce la extracția de carbonat de calciu pe
suprafața frunzelor. Astfel planta se încrustează
cu timpul și se pietrifică, formând astfel tuful
calcaros.
Ecosistemul de tuf calcaros ajunge în anumite
regiuni din lume la o grosime de câteva zeci
de metri și suprafețe de mai multe sute de
km2. Din cauza creșterii rapide și efective, el
reprezintă de fapt și o bogată arhivă geologică
în care sunt conservate stadiile de dezvoltare
din punct de vedere floristic, faunistic,
hidrochimic, climatic și chiar și arheologic, a
locului în care el se formează.
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ACTIVITĂȚI SPORTIVE
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Alergare - EcoMarathon Moieciu De Sus

Descrierea concursului
Proiectul EcoMarathon Moieciu de Sus s-a
născut din pasiunea noastră pentru munte,
natură și alergare, și din entuziasmul tuturor
celor implicați și al participanților în special.

Împreună am reușit să facem din acest
eveniment unul din cele mai așteptate
concursuri ale anului, am reușit ca și alții
să descopere bucuria alergării montane și
frumusețea plimbărilor la Moieciu și Fundata,
Obiectivele inițiale cu care am pornit acest sau pe potecile alpine din Bucegi și Piatra
Craiului.
proiect rămân cele mai motivante lucruri:
• promovarea sportului și a activităților în aer
liber;
Evenimentul are loc în fiecare an la începutul
• protejarea și marcarea turistică a potecilor din lunii Mai.
zona Bran-Moieciu;
• dezvoltarea ecoturistică a zonei;
Cadrul natural în care se desfășoară, peisajele
• dezvoltarea durabilă și protejarea ecosis- alpine ale crestelor înzăpezite, particularitatea
temului;
traseului prin forma inedită de trifoi și prin
• educație prin sport, respect pentru natură, alternanța urcărilor și a coborârilor sunt
câteva din cele mai îndrăgite caracteristici la
implicarea comunității locale.
EcoMarathon.
Competiția EcoMarathon cuprinde trei curse
distincte destinate iubitorilor de mișcare în aer
liber și iubitorilor de munte.
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Traseul EcoMarathon

BUCLA 2

BUCLA 3

BUCLA 1
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EcoMarathon

EcoCross

Cursa de EcoMarathon este un
concurs destinat alergătorilor
avansați și celor care doresc
să-și depășească limitele. Cursă
pe distanța clasică de 42 km,
cu o diferență de nivel de circa
+2400m, 9 h timp limită, startul
si sosirea în Moieciu de Sus.

EcoCross: competiție destinată
celor care preferă distanțele mai
scurte sau care au început de
curând alergarea și care doresc
totodată să-și schimbe modul
de viață, să devină mai activi. O
cursă de 14 km, cu o diferență
de nivel de circa +600m, startul
și sosirea având loc în Moieciu
de Sus.
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EcoKids
Traseul EcoMarathon este semnalizat doar în
perioada desfășurării evenimen-tului, poate
suferi modificări în funcție de vreme și alți factori.
Parțial, porțiuni din traseu coincid cu poteci
din traseele ecoturistice semnalizate în Zona
Fundata – Moieciu de Sus și descrise în acest ghid
ecoturistic ( T4, T6, T8, T9).
Având în vedere că porțiuni ale traseului
EcoMarathon sunt pe proprietăți particulare,
fânețe și pășuni, recomandăm parcurgerea
integrală a traseului doar în perioada concursului,
fără să vă abateți de la poteci sau drumuri și
respectând natura și oamenii acestor locuri.

Cursa EcoKids este un concurs
destinat copiilor. În funcție
de categoria de vârstă se vor
parcurge diferite distanțe, cu
startul și sosirea în Moieciu de
Sus.
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Alergare - Maratonul Pietrei Craiului

În fiecare an, la începutul lunii
Octombrie, are loc concursul de
alergare montană Maraton Piatra
Craiului, una dintre cele mai
cunoscute competiții de alergare
montană din România.
Este cursa care face turul Pietrei
Craiului, peisaje spectaculoase,
urcări dificile și zone alpine.
Concursul face parte din Seria
concursurilor Carpathian Man
detalii: www.carpathianman.ro
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Mountain bike - 4 Munți

Maraton de mountainbike ... pe
etape ... Iezer-Papușa, Leaota,
Piatra Craiului și Bucegi... 4 munți,
4 zile, 4 trasee spectaculoase! Și
toate acestea în echipă!
Bike 4Mountains este o cursă
dificilă, solicitantă, care cere
permanentă atenție și experiența
participării la alte maratoane. Este
o cursa cu urcări tari și coborâri
tehnice, cu împins și cărat bicicleta,
single trail-uri și pe drumuri cu
trafic deschis, pe piatră, pământ
sau iarbă, prin apă, pe asfalt sau
pe rădăcini, este o cursă care îți va
stârni trăiri diverse.
Detalii: www.carpathianman.ro
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Drumeții alpine - Piatra Craiului
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Drumeții alpine - Bucegi
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Centrul de Ecologie Montană (CEM), în parteneriat
cu Primăria Fundata, implementează, în perioada,
martie 2015-aprilie 2016 proiectul “Conservarea
peisajului agro- pastoral și a biodiversității în zona
Fundata-Moieciu de Sus”, finanțat prin granturile
SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în
România, componenta Dezvoltare Durabilă.
/PeisajeAgroPastorale
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