
 

AVENTURI ÎN „OAZA BÜKK” 
 

Nou deschisul parc de aventuri asigură o posibilitate fantastică de agrement tuturor 

persoanelor iubitoare de senzaţii tari, fie ei mici sau mari. Parcul de aventuri dispune de 

10 trasee de aventuri situate la 7 metri înălţime şi de un perete de căţărare construit 

într-o stâncă naturală şi care are 5 grade de dificultate. 

Prima porţiune a traseului de aventuri începe cu un scurt traseu de căţărare, după care 

trebuie să trecem peste o grindă situată la o înălţime de 5-6 metri pentru a ajunge la 

podul lacunar de lemn. Pentru a trece de podul suspendat lung de 17 metri e nevoie de o 

voinţă puternică. Înălţimea în sine vă va ridica nivelul de adrenalină. În timp ce trecem 

podul vom vedea o cascadă minunată, iar în lacul de sub noi putem vedea peştişori de aur. 

Urcând pe podiumul de la sfârşitul podului vom avea parte de panorama incredibilă a 

întregului traseu. După ce ne-am odihnit un pic şi am stâns nişte informaţii, urmează 

podul frânghie. Vom avea o frânghie sub picior şi una de care să ne ţinem, aşa va trebui 

să ajungem în partea cealaltă a podului. La bifurcaţie vom putea alege între două opţiuni: 

în dreapta , traseul mai uşor – frânghii paralele – iar în stânga traseul mai greu, format 

din două piste – grinda şi frânghia cu bucle. După aceste obstacole urmează din nou un 

pod de frânghie, unde vom avea o frânghie sub picior şi alte două de care să ne ţinem. 

Frânghiile lăsate mai libere vor avea grijă să ne „dezvoltăm” abilitatea menţinerii 

echilibrului. După aceasta vom ajunge din nou la un pod lacunar decalat de lemn. Aici 

mergând paralel cu pârâul vom putea revedea parcul dintr-o perspectivă nouă, şi plini de 

mândrie putem urca pe podiumul ultimului punct de staţionare, de unde porneşte 

alunecarea de 50 de metri. Plini de emoţii ne dăm drumul, strigând cât putem de tare: 

Am reuşit ! 

 

Urmează cucerirea stâncii pe care am văzut-o deja de sus, unde există 5 trasee având 

grade de dificultate diferite, începând de la traseul uşor de genul „va fi o simplă 

plimbare” până la porţiuni foarte grele. Deoarece înălţimea stâcii este de aproximativ 12 

metri, senzaţia de reuşită şi dezvoltarea cunoştinţelor tehnice ale căţărătorului 

asigurat cu corzi este garantată. Coborârea se poate face fie pe acelaşi traseu fie pe 

poteca care coboară încet de pe vârful stâncii. 
 

Pe peretele artificial construit în aer liber, folosind lăcaşurile pentru mâini şi picioare 

veţi putea urca pe acesta prin trasee de lungimi şi grade de dificultate diferite.  

 

Oferim parcul de aventuri tuturor persoanelor care vor să scape de zilele de monotonie 

şi caută ceva senzaţii mai deosebite. 

 

Este ideal pentru team-buidinguri şi programe de aventuri out-door. 

 

Atenţia permanentă a coordonatorilor şi sistemele de siguranţă potrivite vă asigură 

siguranţa necesară pentru derularea programelor. 

 

Vă dorim distracţie plăcută! 

 


