
3.1 Potențialul turistic al orașului Cavnic 

 

3.2.1 Resurse turistice naturale 

 Rezervația Creasta Cocoșului este una din formele de relief bizare ale țării noastre, 

având o valoare științifică și peisagistică deosebită. Are o înălțime de aproximativ 150 m, în 

timp ce lungimea de 200 m, se întinde pe o suprafață de 50 ha din care: 3,2 ha este 

reprezentată de zona stâncoasă, 36,5 ha pădure și 10,5 ha gol de munte. Creasta principală 

este situată în partea de sud a orașului Cavnic. 

A fost declarată monument al naturii, și face parte din I.U.C.N ( Uniunea Internațională de 

Conservare a Naturii). Creasta reprezintă o bucată dintr-un crater vulcanic de o rară sălbăticie 

și o deosebită frumusețe. Privită din depărtare se aseamănă cu o creastă de cocoș, din alte 

unghiuri cu o muchie de secure dar și cu o uriașă reptilă mezozoică. Pereții sunt abrupți, 

dantelați, prăpăstioși și amenințători, din această cauză escaladarea se poate face doar printr-

un singur loc, fiind foarte dificilă și riscantă. Pot fii remarcate urmele unor reale cataclisme și 

blocuri mari prăbușite haotic în poziții neobișnuite. Creasta Cocoșului este un punct de 

atracție pentru turiști pe tot parcursul anului. 

                                                           

Figura 1: Creasta Cocoșului 

Sursa:https://plus.google.com/photos/115427680134262624267/albums/5555727109764002881?banner=pwa&gpsrc=pwrd1  

 Grădina Regelui este o pădure de lariță (Larix decidua) în vârstă de aproximativ 250 

ani, fiind declarată o mică rezervație naturală. În componenţa sa se află 24 de exemplare care 

impresionează prin dimensiunea lor care depăşeşte  2 m în diametru.  

 Florile de mină cu valoare unică în lume, cunoscute și sub denumirea de „ diamantul 

de Maramureș”. Florile de mină sunt păstrate la loc de frunte, ca fiind exemplare rare în 

colecțiile de specialitate din marile muzee din lume. 

https://plus.google.com/photos/115427680134262624267/albums/5555727109764002881?banner=pwa&gpsrc=pwrd1


   

Figura 2: Flori de mină  

Sursa:https://plus.google.com/photos/115427680134262624267/albums/5555727978853652545?banner=pwa&gpsrc=pwrd1 

 Domeniul schiabil: Orașul Cavnic este unul din puținele orașe ale României care a 

reușit să-și transforme profilul, localnicii au avut curajul să abandoneze industria care le-a 

asigurat traiul înainte de revoluție și să se axeze pe o nouă ramură, turismul.  

Această nouă ramură a început să se dezvolte începând cu anul 2002. Pârtiile de la Cavnic 

au adus Maramureșul în topul domeniilor schiabile din România. Orașul deține o suprafață 

schiabilă de 8,5 km, având un număr de 7 pârtii ( Icoana 1, Icoana 2, Roata 1, Roata 2, Rainer 

1, Rainer 2 și Pârtia Albastră). 

Pârtiile Icoana au un grad mediu de dificultate dispun de teleschi dublu, nocturnă și tunuri 

de zăpadă. De asemenea dețin și o pârtie pentru începători dotată cu baby lift, 2 trasee pentru 

practicarea snow-tubbing-ului și o pârtie pentru cei care iubesc săniușul. Pentru cei care 

iubesc adrenalina sunt puse la dispozitie snowmobile care pot fi închiriate. Se pot lua lecții de 

schi și snowboard. Pentru cei care nu dispun de echipament de schi acesta poate fii închiriat.  

Tarife teleschi: 1 urcare: adulți – 3 RON, copii – 2,5 RON (până la 14 ani); Abonament 

(14 urcări): adulți – 35 RON, copii – 30 RON. 

Tarife închiriere: schiuri – 20/50 RON/zi; clăpari – 10/25 RON/zi; bețe – 5/10 RON/zi; 

snowboard – 15/25 RON/zi; boots – 10/20 RON/zi; rachete pentru plimbările în zăpadă mare 

– 15 RON/zi; minischiuri și monoschiuri – 10/25 RON/zi; tubby – 20 RON/h; snowmobile – 

100 RON/ 30 min; bob și lenker – 10 RON/h. 

Tarife lecții de schi: grup ( peste 3 persoane) – 40 RON/ persoană; individual – 60 RON/ 

lecție 

https://plus.google.com/photos/115427680134262624267/albums/5555727978853652545?banner=pwa&gpsrc=pwrd1


   

 

Figura 3:Harta Pârtiilor Icoana     Figura 4:Pârtiile Icoana          Figura 5:Snowtubbing    

Sursa: http://www.icoanacavnic.ro/foto.html 

Pârtiile Roata se încadrează în gradul de dificultate ușor – greu și se întind pe o suprafață 

de 6 km, fiind în număr de 5 ( Roata 1, Roata 2, Rainer 1 sau Roata 3, Rainer 2 sau Roata 4, 

Pârtia Albastră sau Roata 5), au lungimi cuprinse între 920 m Roata 1 și 2250 m Roata 5. 

Pârtiile dispun de 3 instalații de teleschi moderne, având posibilitate de acces în sistem 

hands-free, nivelate conform standardelor europene și excelent întreținute. Roata 1 dispune și 

de tun pentru zăpadă. 

Tarife teleschi: Preț întreg: 2 urcări: 8 RON, 5 urcări– 18 RON, 12 urcări – 35 RON, 20 

urcări – 55 RON, 30 urcări – 70 RON, 60 urcări – 130 RON, abonament/zi: 80 RON; Tarife 

cu reducere: Reducerile se aplică pentru copiii până la 14 ani și familiile formate din 2 adulți 

și minim un copil până la 14 ani: 12 urcări - 30 RON, 20 urcări - 45 RON, 30 urcări - 60 

RON, 60 urcări - 115 RON, abonamente/zi: 70 RON, abonamente/zi pentru persoanele care 

își serbează ziua de naștere - 60 RON. Pentru 15 RON garanție este posibilă achiziționarea 

unei cartele reîncărcabile cu CIP care  permite trecerea prin porți în sistemul hands-free. 

Tarife închirieri: Echipament schi complet/zi: între 40/60 RON, în funcție de performanța 

acestuia; echipament snowboard complet/zi: 50 RON. 

 

http://www.icoanacavnic.ro/foto.html


 

Figura 6: Harta Pârtiilor Roata – Sursa: http://orasulcavnic.ro/partiileroata.html 

(http://www.orasulcavnic.ro/cuvantinainte.html;   http://www.cavnic.ro/; Strategia de 

dezvoltare a oraşului Cavnic 2008-2013) 

 

3.2.2 Resurse turistice antropice 

 Logolda reprezintă ruinele unei topitorii de aur vechi ce datează din secolul XIX, fiind 

extinsă în anul 1876. Remarcabil este faptul că cele mai bune randamente, se spune că au fost 

obținute aici. Datorită profesionalismului de care au dat dovadă, specialiștii din Cavnic au 

fost trimiși în Rusia pentru a pune în funcțiune instalația de alcalinizare din regiunea Altai. 

   

Figura 7: Ruinele Logoldei  

Sursa:https://plus.google.com/photos/115427680134262624267/albums/5555727658270352497?banner=pwa&gpsrc=pwrd1 

 Biserica romano-catolică Sfânta Varvara este o construcție veche ce datează din anul 

1812, și două bisericii construite între anii 1802 și 1806. 

 Stâlpul Tătarilor este un obelisc ridicat în anul 1736 după ce locuitorii din Cavnic au 

ieșit învingători în urma unei lupte împotriva hoardelor tătare care a avut loc în anul 1717. 

http://orasulcavnic.ro/partiileroata.html
http://www.orasulcavnic.ro/cuvantinainte.html
http://www.cavnic.ro/
https://plus.google.com/photos/115427680134262624267/albums/5555727658270352497?banner=pwa&gpsrc=pwrd1


Monumentul are o înălțime de 7,2 m și următoarea inscripție „ Anno 1717 usque hic fuerunt 

tartaris” în traducere „ În anul 1717 până aici au ajuns tătarii”. 

                                   

Figura 8: Stâlpul Tătarilor  

Sursa:https://plus.google.com/photos/115427680134262624267/albums/5555729373920925905?banner=pwa&gpsrc=pwrd1 

  Tradiții, obiceiuri și serbări: 

 Brondoșii – cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, în orașul Cavnic încă se păstrează de la invazia 

tătară un vechi obicei, care atunci a fost folosit pentru a speria caii păgânilor. Localnicii se 

costumează luânudu-și pe cap cujme (mască) făcute din piei de oaie înstruțate, cămașă 

populară, gaci ( pantaloni), corbaci ( bici), și câteva zeci de droanje ( clopote) toate agățate pe 

un ham și în picioare opinci. Având respectiva costumație, aceștia aleargă pe străzile orașului 

și din când în când, se mai opresc pe la casele oamenilor, care dacă binevoiesc îi primesc în 

casă și îi omenesc cu bunătățile preperate cu ocazia Crăciunului. 

     

Figura 9: Brondoșii  

Sursa:https://plus.google.com/photos/115427680134262624267/albums/5555727800113409377?banner=pwa&gpsrc=pwrd1 

https://plus.google.com/photos/115427680134262624267/albums/5555729373920925905?banner=pwa&gpsrc=pwrd1
https://plus.google.com/photos/115427680134262624267/albums/5555727800113409377?banner=pwa&gpsrc=pwrd1


 Constantinii – o altă tradiție care în trecut se întâlnea în tot Maramureșul, dar acum se mai 

păstrează doar în orașul Cavnic, este o formă de teatru popular care se joacă an de an cu 

ocazia sărbătorilor de Crăciun.  

 Pușcatul – este o tradiție care are loc cu ocazia Sărbătorilor Pascale, în noaptea de Înviere. 

Este o tradiție care amintește momentul înlăturării pietrei de pe mormântul Mântuitorului. Se 

pușcă cu ajutorul unor țevi de diferite dimensiuni, pentru a pușca se folosește acetilena ( 

rezultatul reacției carbitului cu apa ). 

  

Figura 10: Pușcatul  

Sursa:https://plus.google.com/photos/115427680134262624267/albums/5555726024033393025?banner=pwa&gpsrc=pwrd1  

 Udatul – este un obicei local, a doua zi a Sărbătorilor Pascale, băieții umblă din casă în casă, 

unde sunt fete pentru a le stropi cu diferite miresme. Sunt răsplătiți pentru gestul lor cu 

mâncăruri și băuturi specifice Sărbătorilor Pascale.  

 Serbările Lenkerului: Lenkerul este o sanie cu volan, concepută de germanul Nicolae 

Blaueinstein în anul 1930. Traseele lungi parcurse cu lenkerul sunt deliciul tinerilor, viteza 

până la care poate ajunge lenkerul crește direct proporțional cu greutatea transportată. 

Serbările lenkerului se desfășoară la pârtiile Icoana și Roata, pe drumul spre Strâmbu-Băiuț. 

Cu prilejul acestei sărbători au loc concerte și alte concursuri de schi și snowboard. 

https://plus.google.com/photos/115427680134262624267/albums/5555726024033393025?banner=pwa&gpsrc=pwrd1


  

 

Figura 11: Serbările Lenkerului 

Sursa:https://plus.google.com/photos/115427680134262624267/albums/5555757394731388689?banner=pwa&gpsrc=pwrd1 

 Complex turistic – Complexul turistic Summer Time este un loc înconjurat de verdele pădurii 

și situat pe malul unui pârâu de munte. Dispune de 2 piscine cu apă încălzită, o terasă și o 

pensiune. Frumoasele seri de vară pot fi petrecute participând la diferitele evenimente 

organizate.  

 

Figura 12: Complex turistic Summer Time  

Sursa: http://www.summer-time.ro/imagini-complex-summer-time.php  

https://plus.google.com/photos/115427680134262624267/albums/5555757394731388689?banner=pwa&gpsrc=pwrd1
http://www.summer-time.ro/imagini-complex-summer-time.php


 Pârtia artificială – La Cavnic s-a amenajat cea de-a 21 pârtie artificială din lume având o 

lățime de 21 m și o lungime de 100 m. Pârtia imită până în cele mai mici detalii zăpada 

naturală. Pe lângă pârtie mai este amenajată și o piscină și un teren de tennis modern. 

   

Figura 13: Pârtia artificială  

Sursa: http://www.superskicavnic.ro/ro/galerie-foto.php?category=partie-de-vara  

 Pârtia tubbing – pârtia de vară pentru tubbing are o lungime de 110 metri și 3 curbe, nu se 

impune un echipament special, însă sunt indicate cotierele și genunchierele. 

  

Figura 14: Pârtia tubbing Sursa: http://www.superskicavnic.ro/ro/galerie-foto.php?category=activitati-de-vara 

 Adventure Park – este un parc amenajat în pădure pe o lungime de 180 m, destinat amatorilor 

de senzații tari care doresc o plimbare mai neobișnuită printre copaci. Parcul dispune de 2 

tiroliane și punți special amenajate.  

   

Figura 15: Adventure Park Sursa: http://www.superskicavnic.ro/ro/galerie-foto.php?category=adventure-park 

http://www.superskicavnic.ro/ro/galerie-foto.php?category=partie-de-vara
http://www.superskicavnic.ro/ro/galerie-foto.php?category=activitati-de-vara
http://www.superskicavnic.ro/ro/galerie-foto.php?category=adventure-park


(http://www.orasulcavnic.ro/cuvantinainte.html;   http://www.cavnic.ro/; Strategia de 

dezvoltare a oraşului Cavnic 2008-2013) 

 

3.2.3 Forme de turism practicate în orașul Cavnic 

A. Turismul de iarnă – este cea mai practicată formă de turism din localitate. Se practică diferite 

sporturi: schi, snowboard, tubbing, snowparking. Un concurs deosebit a fost concursul Five O 

Jib Stars, unde s-au întrecut în scheme competitori atât de talie națională cât și internațională. 

B. Drumeții: Turiștii iubitori de natură montană sunt așteptați în orașul Cavnic pentru a-și 

plimba pașii pe cele mai spectaculoase trasee turistice. Lamentabil este faptul că doar puține 

trasee sunt marcate, acestea sunt următoarele: 

 Cavnic (Centrul orașului) – Aleea Vasile Lucaciu – Valea Berbincioarei – La Căsuța 

(Mogoșa, capătul Telescaunului Șuior). Marcaj bandă albastră – 2h – Grad de dificultate -  

ușor. 

 Cavnic Valea Șuior – Poiana Mlejnița – Secătura - Creasta Cocoșului. Marcaj triunghi 

roșu – 3,5-4h – Grad de dificultate – mediu. 

 Cavnic – La cruce ( bifurcația cu drumul de la Oanta) – Vârful Prislop – Vârful Văratec 

– Vârful Secu. Marcaj bandă roșie – 8/9 h – grad de dificultate – mediu. 

 Cavnic – La cruce (bifurcația cu drumul de la Oanta) – Pasul Neteda – Vârful Gutâiul Mic 

(sau Trei Apostoli ) – Vârful Gutâi – Gutâiul Doamnei – Creasta Cocoșului. Marcaj bandă 

roșie (3/4 traseu de creasta) – 4/5h – Grad de dificultate -  mediu spre greu. 

 Cavnic (Mina Bolduț) - Valea Gutin (drumul de acces la Cabana Gutin 2,5 Km) – 

Cabana Gutin – Jgheabu Mare – Gutâiul Doamnei – Creasta Cocoșului. Marcaj cruce albastră 

– 2.5/3h – Grad de dificultate – mediu. 

C. Turismul de aventură – care se practică în parcul amenajat în pădure, Adventure Park. 

D. Turismul științific – se pot vizita rezervațiile naturale Grădina Regelui și Creasta Cocoșului. 

E. Turismul cinegetic – poate fii practicat datorită diversității fondului cinegetic din pădurile din 

zona orașului. 

F. Turismul rural – se practică datorită tradițiilor și obiceiurilor vechi care încă se păstrează. 

Mulți turiști aleg să petreacă sărbătorile de iarnă la Cavnic pentru a vedea tradițiile și 

obiceiurile. 

http://www.orasulcavnic.ro/cuvantinainte.html
http://www.cavnic.ro/


G. Turismul cultural – Hotelurile Super Ski și Roata organizează excursii în tot Maramureșul 

pentru vizitarea obiectivelor turistice. 

(http://www.orasulcavnic.ro/cuvantinainte.html;   http://www.cavnic.ro/; Strategia de 

dezvoltare a oraşului Cavnic 2008-2013) 

 

http://www.orasulcavnic.ro/cuvantinainte.html
http://www.cavnic.ro/

