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Un grup de cicloturi[ti britanici descoper` România pe biciclet`.

C I C L O T U R I S M 

|n jurul Sighi[oarei  
PRIM~VARA CELOR DOU~ RO}I       TEXT: MIRCEA CRISB~{ANU  
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IE{IREA NOASTR~ VELO \ncepe \n micu-
]ul sat Prod, cel \nconjurat de p`duri 
s`lbatice. |mi las ma[ina la ferma de 
echita]ie Cross-Country [i \ncep s` caut 
marcajele pentru un traseu de cicloturism 
care leag` satele Prod, Vii[oara, Zag`r [i 
Senereu[. Pe primele le g`sesc \n centrul 
satului, la o intersec]ie mare [i lat`, 
\naintea bisericii evanghelice. Aleg direc-
]ia c`tre Hoghilag [i, dup` calculele h`r]ii, 
\n 55 km voi completa traseul [i voi 
reveni \n Prod. 

DUMBR~VENI, ORA{UL UITAT

Bucata Prod – Hoghilag \nseamn` traver-
sarea pe drum pietruit a unui mic deal \m-
p`durit pe o coast` [i pres`rat cu iazuri 
pe cealalt`. P`cat c` nu mi-am luat [i o 
undi]` cu mine. Regretul este \nlocuit iute 
de surpriza de a \ntâlni o mic` podgorie 
cu vie foarte bine \ngrijit`. Temperând 
gândurile cu arom` bahic` ajung \n ora[ul 
Dumbr`veni. Un or`[el, de fapt, destul de 
pustiu. Cândva renumit pentru \ntinsele 
sere de flori, printre cele mai mari din ]ar`, 
Dumbr`veni a ajuns un ora[-fantom`. 
|ns`, odat` ce ajung \n centru, \mi dau 
seama c` m-am gr`bit cu judecata. O fi el 
depopulat, gol [i aparent f`r` perspective, 
dar are o comoar` prea bine ascuns`, pen-
tru cât este de important`. |n Dumbr`veni 

se g`se[te cea mai mare biseric` armean` 
din aceast` zon` a Europei. Biserica e 
construit` \n stil baroc [i m-a impresionat 
prin dimensiuni, dar [i prin faptul c` 
unul dintre cele dou` turnuri a r`mas f`r` 
cupol` \n urma unei furtuni puternice. 
Armenii au tr`it \n Dumbr`veni de la mij-
locul secolului al XVII-lea. Fiind buni gos-
podari [i negustori pricepu]i, ei au primit 

diverse privilegii din partea principelui 
Apaffy. |n prezent exist` [i un mic muzeu 
amenajat \n cl`direa vechiului castel. 

ACAS~ LA HUNDORF

Odat` ie[it din Dumbr`veni \ntâmpin o 
nou` surpriz`: drumul se transform` 
\ntr-un asfalt impecabil care, dup` o 
scurt` urcare [erpuit` prin p`dure m` 
poart` pentru 20 km \ntr-un peisaj de 
poveste, printre dealuri molcome [i p`[uni 
\ntinse. Din când \n când observ micile 
indicatoare cu simbolul bicicletei, semn c` 
m` aflu pe drumul potrivit. 

Despre Vii[oara, cunoscut [i sub 
numele nem]esc Hundorf, mai auzi-
sem. Cuno[team ini]iativa minunat` a 
Mariei Morar – http://acasalahundorf.
wordpress.com/ [i aflasem c` se trage 
din comunitatea de aici. E de \n]eles ce 
a determinat-o de curând s` organizeze 
reziden]e de arti[ti \n sat. Adic` vine pic-
torul, scriitorul, ]es`torul sau, de ce nu, 
vis`torul [i locuie[te \n c`su]a tradi-
]ional` a familiei Morar cât \i pofte[te 
inima, profitând de lini[tea, peisajele [i 
oamenii deosebi]i de aici pentru... a crea. 
Vii[oara pare-mi-se c` este acel loc idilic, 
un refugiu ascuns de zgomotele urbane pe 
care doar curiozitatea sau \ntâmplarea ]i-l 
poate scoate \n cale. Cu gândul la [colile 
de arti[ti de odinioar` de la Barbizon, sau 
mai aproape temporal, dar [i geografic, la 
fenomenul artistic Sângeorz-B`i, mânat de 
o imens` curiozitate, o \ntâlnesc pe Maria. 
Sunt \ntâmpinat cu o c`ldur` de m` unge 
pe suflet. Fac turul gospod`riei, v`d casa 
veche de 100 de ani, foarte bine \ntre]inut`, 
dup` care m` minunez când descop`r 
[ura unde sunt depozitate felurite obiec-
te vechi, de la un plug masiv [i pân` la 
dou` r`zboaie de ]esut, \nc` folosite de 
c`tre arti[tii vizitatori. Maria este gazd` 
atent` [i, \n timp ce \mi poveste[te despre 
pasiunea ei pentru p`strarea tradi]iei 
române[ti, m` \mbie s` gust supa de salat` 
proasp`t` „cum numai la Hundorf se 
face”, urmat` de iepure fript. Dup` ce gust 
la final [i hencle[ul abia scos din cuptorul 
cu lemne, o pr`jitur` s`seasc` p`strând 
o re]et` veche de 200 de ani, \ncerc s`-mi 
amintesc vreun restaurant \n care s` fi fost 
atât de bine servit.  

CEL MAI FRUMOS DRUM DE CICLOTURISM

|n urma unui a[a osp`] este o desf`tare 
s` m` trezesc pedalând u[or pe asfaltul 
perfect. La pu]in timp dup` ce trec de 
satul Zag`r fac dreapta [i schimb asfaltul 
pe drum pietruit. Era [i timpul pentru o 
varia]ie. Sus \n deal nimeni nu poate rata 
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Turnul seme] al bisericii fortificate din Senereu[.

Suc de soc proaspăt, energizarea bicicli[tilor.

ferma Zag`r, tare bine gospod`rit`. Aici 
oricine poate admira priveli[tea cu larg` 
deschidere servind un pahar cu lapte 
proasp`t. Drumul m` poart` mai departe 
c`tre Senereu[, un sat despre care [tiu 
c` g`zduie[te cea mai mare biseric` for-
tificat` s`seasc` din regiune. Construit` 
târziu, dup` 1870, biserica beneficiaz` de 
un amplasament fericit, pe un mic deal, 
astfel c` este u[or de v`zut \nc` de la 
dep`rtare. Odat` intrat \n sat, sunt \ndru-
mat c`tre cea care p`streaz` cheia de acces 
dincolo de zidurile fortifica]iei. Doamna 
Cadar m` salut` cu zâmbetul pe buze: „Ce 
cau]i, mam`, tocmai aici cu bicicleta?”. 
Pân` s` potrivesc un r`spuns credibil, 
mai reu[it decât „m` plimb de pl`cere”, 
b`trâna m` invit` s` v`d biserica. Chiar 

este o construc]ie masiv`, iar sus \n turn 
aflu c` \nc` se mai folosesc clopotele origi-
nale. La construc]ia bisericii au participat 
comunit`]i de sa[i din toate satele vecine. 
Ei s-au folosit de dealul din apropiere 
pentru a ridica schelele de construc]ie, pe 
care urcau chiar carele trase de boi pline 
cu blocuri masive de piatr`. 

Mai am câteva ore pân` se \nsereaz`, 
a[a c` dau s` plec mai departe. |ns` nu 
e chiar a[a de u[or! Doamna Cadar m` 
invit` \n curtea casei sale, „la o gustare”. 
Aceast` plimbare cu bicicleta se trans-
form` \ncet, dar sigur, \ntr-un tur gastro-
nomic. Nici prin gând nu-mi trece s` m` 
plâng, de vreme ce mi se ofer` imediat 
dou` cl`tite cu dulcea]` fripte bine [i 
stropite apoi cu ni[te r`chie ardeleneasc`. 
Aici aflu c` nu mai exist` niciun sas \n 
Senereu[, to]i plecând dup` anii 1990. 
Câteva familii de sa[i revin \n fiecare var`, 
an de an, \n locurile unde au copil`rit [i 
au crescut. Doamna Cadar, de[i românc`, 
a dorit s` ]in` \n grij` biserica sa[ilor [i, 
dup` câte observ, o face cu mândrie. 

Din Senereu[ pân` \n Prod mai sunt 10 
km [i, pe m`sur` ce \naintez, descop`r c` 
m` aflu pe cel mai frumos drum pentru 
biciclete din Transilvania. Poteca este rar 
umblat` [i doar din când \n când m` mai 
\ntâlnesc cu o ciread` de vaci sau cu o 
turm` de oi. Drumul [erpuie[te cu blânde-
]e printr-o mare de verde. Este prim`var` 
[i e momentul perfect pentru a explora, 
pentru a sim]i natura mai aproape de 
esen]a ei. Sau de a mea. M` opresc \n mie-
zul p`durii pentru a recunoa[te t`cerea 
adânc`. Apusul cade cu precizie peste vale 
\ntr-o lentoare perfect`. 

Ajuns \napoi \n Prod, aduc cu mine din 
aceast` excursie cu bicicleta un sentiment 
de mare satisfac]ie. Ast`zi m-am \ntâlnit 
cu frumosul României [i m-am conectat 
intim la natur` \ntr-o zon` atât de izolat` 
[i atât de pu]in [tiut`, dar poate chiar de 
aceea atât de bogat`!
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U T I L  

TRASEU  
RUTA Prod – Dumbr`veni – Vii[oara 
– Zag`r – Senereu[ – Prod (traseu 
marcat pe alocuri)
DISTAN}A 55 km
Total urcare vertical`: 500 m
DIFICULTATE mediu
PERSOANE {I LOCURI |NTÂLNITE 

• Ferma Cross-Country din Prod – 
http://cross-country.ro/
• Biserica armeno-catolic` [i 
muzeul din Dumbr`veni – 
http://www.muzeularca.ro/
• Maria Morar din Vii[oara – http://
acasalahundorf.wordpress.com/
• Ana Cadar din Senereu[ – 
casa nr. 128, lâng` [coal` 

C R I },  S AT U L 
S ~S E S C
Turi[ti din toat` lumea vin s` experimen-
teze VIA}A LA }AR~ |N ROMÂNIA. Zona unde 
au tr`it sa[ii este de multe ori un exemplu 
ideal. Aici se g`sesc câteva sate parc` 
\ncremenite \n timp, iar CRI} (KREUZ) este 
unul dintre cele unde via]a rena[te. Odat` 
ajun[i aici pute]i s` EXPLORA}I DRUMURILE 

DE }AR~ ale micului sat, s` admira]i 
arhitectura frumoas` a caselor sau s` v` 
bucura]i de O PLIMBARE CU C~RU}A printre 
dealurile din jur. BISERICA EVANGHELIC~, a 
fost construit` pe deal \n secolul al 
XIII-lea. Interiorul auster ad`poste[te o 
ORG~ BAROC~ alc`tuit` din 1.450 de tuburi.
L`sând \n urm` istoria, ne putem \ndrepta 
aten]ia spre prezent, mai precis, c`tre 
ME{TE{UGARII AUTOHTONI. Sunt foarte pu-
]ine locurile \n ]ar` unde s-a p`strat tradi-
]ia transform`rii lemnului \n c`rbune. Lâng` 
Cri], prim`vara, pute]i vedea la lucru o 
FAMILIE DE C~RBUNARI. Tot aici tr`ie[te 
un APICULTOR care v` poate explica acti-
vitatea tumultuoas` a albinelor. Printre 
clien]ii s`i se num`r` [i Prin]ul Charles. 
Amatorii de sport se pot bucura de unul 
dintre primele trasee de CICLOTURISM din 
România. Traseul de 10 km porne[te din 
Cri], str`bate p`durea secular` [i ajunge 
pân` \n Me[endorf. 
Dup` atâtea drumuri, e timpul pentru 
odihn` la CASA CU ZORELE, una dintre cele 
mai frumoase pensiuni din ]ar`. Aici v` 
\ntâmpin` Mihaela, o fost` directoare de 
banc` din Bra[ov, [i so]ul ei, Tibi, inginer 
\n aeronautic`. Ambii au decis s`-[i 
schimbe via]a imediat ce au v`zut vechea 
cas` s`seasc` pe care au renovat-o, 
respectând pân` la cele mai mici detalii 
arhitectura sa[ilor. Imediat ce treci de 
por]ile mari din lemn ]i se pare c` o 
ma[in` a timpului te-a aruncat \napoi 
cu sute de ani. |n camere, mobila este 
pictat` \n stilul s`sesc, iar preparatele 
Mihaelei sunt foarte gustoase. V` reco-
mand celebra CIORB~ DE CARTOFI CU TAR-

HON. O nebunie! —Daniel Gheorghi]`

E C O T U R I S M
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