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OBIECTIVE INCLUSE ÎN RUTĂ

România

Sofia

București

Bulgaria
Obiective din BULGARIA Obiective din ROMÂNIA
Raionul Vidin

Raionul Montana

Raionul Vratsa

1.Parcul Vidin  
2.Archar - Orsoya
3.Stâncile din Belogradchik-Venetsa
4.Peștera Măgura
5.Munții Stara Planina de Vest și Predbalkan

6.Kozlodui
7.Tsibar - Mlaștina Tsibar - Insula Ibisha

8.Parcul Natural Vrachanski Balkan
9.Podul lui Dumnezeu - Ponora
10.Pasul Ostrovska - Vadin - Ostrov mlaștină
11.Karlukovski Karst

Raionul Pleven
12.Karaboaz
13.Studenets
14.Persina - Platoul Nikopol
15.Râul Vit

Județul Mehedinți
16.Insula Vardim - estuarul râului Yantra
17.Râul Studena – Helesteiele Hadzhi Dimitrovo 
18.Munții Tarnovo
19.Râul Yantra
Raionul Ruse
20.Parcul Natural Rusenski Lom - Lomovete - 
Orlova chuka
21.Kalimok - Brashnel - Boblata
Raionul Silistra
22.Srebarna - Ludogorie
23.Pozharevo - Garvan
Raionul Dobrich
24.Râul Suha
25.Valea râului Batova
26.Nisipurile de Aur
27.Grădina Botanică, Balcic
28.Complexul Kaliakra
29.Lacul Shabla - Ezerets
30.Durankulak

1.Parcul Natural Porțile de Fier
2.Platoul Mehedinți
3.Domogled - Valea Cernei
4.Blahnița
5.Vânju Mare

Județul Dolj
6.Coridorul  Jiului
7.Dunărea la Gârla Mare - Maglavit
8.Ciuperceni - Desa
9.Pădurea Radomir

Județul Olt
10.Valea Oltețului
11.Confluența Olt- Dunăre
Județul Giurgiu
12.Parcul natural Comana
Județul Călărași
13.Lacul Iezer
14.Brațul Borcea

Județul Constanța
15.Pădurea și Valea Canaraua Fetii - Iortmac
16.Dumbraveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa
17.Canaralele Dunării
18.Cheile Dobrogei
19.Lacurile Tashaul - Corbu
20.Lacul Siutghiol
21.Fântâniţa Murfatlar
22.Dunele  marine de la Agigea
23.Lacul Techirghiol
24.Zona marină de la Capul Tuzla
25.Costinesti - 23 August
26.Cap Aurora
27.Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia
28.Pădurea Hagieni - Cotul Vaii
29.Acvatoriul litoral marin Vama Veche - 2 Mai
30.Complexul Razim-Sinoe
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Statutul de conservare: Rezervație naturală
Conservarea naturii: Conservarea faunei din 
zonă și a descoperirilor din epoca preistorică 
(picturi în piatră ce se găsesc într-o peșteră)
Speciile protejate: 9 specii protejate
Accesibilitate: Drum asfaltat spre satul Rabisha
Posibilități de cazare și hrană (până la 10 km 
distanță): în orașul Belogradchik și în locuințele 
localnicilor
Alte atracții: În apropiere se află lacul Rabisha 
care permite pescuitul, înotul și surfingul

5

4

Obiective din BULGARIA, Raionul Vidin 

1 Parcul Vidin
Statutul de conservare: SCI- cod BG0000522 include și  zona  de protecție "Lipaka“
Conservarea naturii: in zona protejate se gasesc paduri de fag, tei, frasin, brad
Speciile protejate: 20 specii protejate
Accesibilitate: drum asfaltat spre satul Sinagovtsi
Posibilități de cazare și hrană (până la 10 km distanță): în orașul Vidin

2 Archar - Orsoya
Statutul de conservare: SCI- cod BG0000497
Conservarea naturii: zona protejată care include
terase inundabile ale Dunarii
Speciile protejate: 31 specii protejate
Accesibilitate: drum asfaltat spre satul Arar, care
se continua cu un acces dificil
Posibilități de cazare și hrană (până la 10 km
distanță): în orașul Vidin
Alte atractii: În zonă există rămășițe ale
Imperiului Roman târziu și ale orașului bizantin Ratiaria

3 Stancile din Belogradchik - Venetsa

Statutul de conservare: Rezervatie naturala
Conservarea naturii: Protejarea formațiunilor
stancoase unice
Accesibilitate: acces facil, imediat din centrul
orașului Belogradchik
Posibilități de cazare și hrană (până la 10 km
distanță): în orașul Belogradchik
Alte atractii: Posibilitatea de a combina turismul
ecologic și cultural. Cetatea medievală

4

Muntii Stara Planina de Vest și Predbalkan5
Statutul de conservare: SCI - cod Bg0001040, SPA Bg0002002 “Balcanii de Vest”. 
Teritoriul zonei mai include rezervații și puncte de reper naturale precum și zone 
protejate.
Conservarea naturii: Zonă protejată care se caracterizează printr-o pădure cu diferite 
specii de arbori, un peisaj deosebit, formațiuni de piatră și peșteri
Speciile protejate: 57 specii protejate
Accesibilitate: Drum asfaltat - Belogradchik-Varbovo-Dolni Lom-Chiprovci-Prevala
Posibilități de cazare și hrană (până la 10 km distanță): În Belogradchik, Berkovica, 
Chiprovtsi, Chuprene și în alte zone apropiate
Alte atracții: rămășițele medievale ale cetății din Berkovica, Belogradchick, o 
fortăreață tracică între satele Pomezhdin și Ravna, grădina Chiprovtsi

Obiective din BULGARIA, Raionul Vidin 

Peștera Măgura

BG
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Obiective din BULGARIA, Raionul Montana 

6Kozlodui

7 Tsibar - Mlaștina Tsibar - Insula Ibisha

Podul lui Dumnezeu - Ponora9
Statutul de conservare: Zonă protejată prin 
Directiva privind habitatele (SCI), cod 
BG0000527, care fac parte din Zona SPA 
Bg0002009 “The Golds”
Conservarea naturii: Zona protejată este o 
pantă abruptă din loess între Kozloduy și Gorni 
Tsibar. Crestele sunt acoperite cu vegetație de 
stepă care includ și specii endemice.
Speciile protejate: 2 specii protejate
Accesibilitate: drum asfaltat din orașul Kozloduy
Posibilități de cazare și hrană (până la      10 
km distanță): în Orașul Kozloduy
Alte atracții: În apropiere se află parcul orașului 
Kozlodui și parcul național “Radetzky”

Statutul de conservare: Zonă protejată prin 
Directiva privind habitatele (SCI), cod 
Bg0000199, care se suprapune cu o arie 
protejată în conformitate cu Directiva păsări - 
SPA Bg002009 “Aurul”. Include întreținere 
Rezervația “Ibisha”
Conservarea naturii: Zona protejată este 
destinată protejării și întreținerii habitatelor 
speciilor de păsări protejate 
Speciile protejate: 24 specii protejate
Accesibilitate: drum asfaltat spre Gorni Tsibar, 
satul Dolni Tsibar, satul Zlatia
Posibilități de cazare și hrană (până la 10 km 
distanță): În orașul Lom și în orașul Kozloduy

Obiective din BULGARIA, Raionul Vratsa

8 Parcul Natural Vrachanski Balkan
Statutul de conservare: face parte din zona 
protejată SCI cod Bg0000166, SPA BG0002053
Conservarea naturii: zonă protejată ce se 
caracterizează prin relief carstic cu diferite 
forme și habitate naturale specifice
Speciile protejate: 40 specii protejate
Accesibilitate: din orașul Vratsa, din orașul 
Montana și din satul Lutybrod
Posibilități de cazare și hrană (până la 10 km 
distanță): În Vratsa și împrejurimi

Obiective din BULGARIA, Raionul Vratsa

Statutul de conservare: SCI, cod BG0000594, punct de reper “Peștera Ponor”
Conservarea naturii: aria protejată este formată din stânci. o peșteră în lungime de 
aproximativ 3,5 km.
Speciile protejate: 15 specii protejate
Accesibilitate: drum asfaltat spre satul Chiren, ultimii 2km fiind un drum dificil
Posibilități de cazare și hrană (până la 10 km distanță): Vratsa

Statutul de conservare: SCI, cod BG0000334
Conservarea naturii: Zona include o câmpie 
inundabilă, terase mari de loess, mlaștini
Speciile protejate: 29 specii protejate
Accesibilitate: Drum asfaltat spre satul Ostrov, 
aproape de terminalul de feribot Orahovo
Posibilități de cazare și hrană (până la 10 km 
distanță): În Oryahovo

Pasul Ostrovska - Vadin - Ostrov mlaștină10

Statutul de conservare: SCI, cod BG0001014, SPA BG0000332. În zonă se pot vizita 
numeroase obiective turistice naturale. 
Conservarea naturii: Zona protejată care este caracterizată de habitate carstice.
Speciile protejate: 41 specii protejate
Accesibilitate: Drum asfaltat din orașul Romani prin satul Kunino sau din orașul Cernăuți 
spre satul Rieslec.
Posibilități de cazare și hrană (până la 10 km distanță): În orașul Lukovit

Karlukovski Karst11
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Obiective din BULGARIA, Regiunea Pleven Obiective din BULGARIA, Regiunea Veliko Tarnovo

12
Statutul de conservare: SCI, cod BG0000335 
zona care cuprinde specii de păsări protejate.
Conservarea naturii: Reprezintă cea mai mare 
zonă inundabilă a Dunării.
Accesibilitate: Drum asfaltat spre orașul 
Gulyantsi, satul Brest, satul Gigen, satul Dolni Vit.

Karaboaz

13
Statutul de conservare: SCI, cod BG0000240 
Conservarea naturii: zonă protejată cu o 
importanță privind conservarea plantelor și a 
speciilor de animale. Aici se mai găsesc păduri, 
formațiuni carstice, peșteri, lacuri
Specii protejate: 137 specii protejate
Accesibilitate: Drum acces din Pleven
Posibilități de cazare și hrană (în limita a 10 km): 
În Pleven

Studenets

14
Statutul de conservare: Un complex natural 
care include Parcul Natural “Persina”, zonă 
protejată cod BG0000247.
Sector: Pleven
Specii protejate: Peste 200 de specii 
Accesibilitate: Drum acces din orașul Belene
Posibilități de cazare și hrană (în limita a 10 km): 
În orașele Belene și Nikopol

Persina – Platoul Nikopol

15
Statutul de conservare: SCI, cod BG0000181
Conservarea naturii: zonă protejată care cuprinde 
râul din Plevna, păduri aluvionare și dealuri
Specii protejate: 45 specii protejate
Accesibilitate: Drum asfaltat spre satul Bivolare, 
satul Sodovets
Posibilități de cazare și hrană (în limita a 10 km): 
În Pleven

Râul Vit

16
Statutul de conservare: zonă SCI, SPA, cod 
BG0002018
Conservarea naturii: zona are importanță 
pentru conservarea plantelor și speciilor de 
animale; sunt variate habitate naturale, păduri 
din stejar, ulm, plop și arin
Specii protejate: 71 specii de păsări
Accesibilitate: Acces din orașul Svishtov, satul Vardim
Posibilități de cazare și hrană (în limita a 10 km): 
În orașul Svishtov

Insula Vardim - estuarul râului Yantra

17

Statutul de conservare: SCI, SPA, ZM cod BG0000233 
Conservarea naturii: Zonă umedă, protejată 
cu specii de păsări, dealuri și pajiști
Specii protejate: 116 specii de păsări
Accesibilitate: Drum asfaltat spre satul Hadji 
Dimitrovo
Posibilități de cazare și hrană (în limita a 10 km): 
În orașul Svishtov și orașul Byala

Râul Studena – Helesteiele Hadzhi
Dimitrovo 

18
Statutul de conservare: SCI, cod BG0000213
Conservarea naturii: zonă protejată care se 
caracterizează prin peisaj carstic cu un număr 
de 22 peșteri
Specii protejate: 38 specii protejate: lilieci, 
amfibieni și reptile, pești, nevertebrate, inclusiv 
fluturi și plante
Accesibilitate: drum asfaltat spre satul Debelets, 
satul Arbanasi
Posibilități de cazare și hrană (în limita a 10 km): 
În orașul Veliko Tarnovo

Muntii Tarnovo

19
Statutul de conservare: SCI, cod BG0000610
Conservarea naturii: zona are o mare importanță 
pentru conservarea speciilor de păsări, inclusiv mlaștini 
de sare, păduri aluvionare, lacuri eutrofice și altele
Specii protejate:  51 specii protejate
Accesibilitate: drum acces din Svishtov
Posibilități de cazare și hrană (în limita a 10 
km): În orașul Svishtov și orașul Byala

Râul Yantra
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Obiective din BULGARIA, Raionul SilistraObiective din BULGARIA, Raionul Ruse

20
Statutul de conservare: SCI, cod BG0000608 "Lomove", SPA, cod Bg0002025
Conservarea naturii: Valea  râului Roussenski Lom este o oază izolată cu un amestec 
special de specii de pasari, cu grădini zoologice și fitogenetice diferite
Speciile protejate: 44 de specii protejate
Accesibilitate: drum E70 Varna-Ruse, drumul principal asfaltat spre satele Pisanets, 
Shtraklevo, Nisovo, Koshov, Ivanovo, Basarbovo
Posibilități de cazare și hrană (în limita a 10 km): Hoteluri, cazare la localnici în satele 
Pisanets, Struklevo, Nisovo, Cherven, Koshov, Ivanovo, Basarbovo

Parcul Natural Rusenski Lom - Lomovete - Orlova chuka

22
Starea de conservare: SCI, cod BG0000241, 
parc biosferic
Conservarea naturii: Zona protejată, inclus în 
lista UNESCO și RAMSAR
Speciile protejate: 27 de specii protejate de 
plante și animale, 54 de specii protejate de păsări
Accesibilitate: drum asfaltat spre satul Pojarevo, 
Raven, Malak Preslavets
Posibilități de cazare și hrană (în limita a 10 
km): în orașul Silistra

Srebarna - Ludogorie

21
Statutul de conservare: SCI, cod BG0000377, 
SPA BG0002030
Conservarea naturii: zona cuprinde Marea Mlaștină 
a Dunării, iazuri de apă acoperite cu păduri din 
zonele inundabile; țărmurile sunt acoperite de 
pajiști cu o vegetație de plopi
Specii protejate: 33 specii protejate
Accesibilitate: Drum asfaltat spre satul Brushlen
Posibilități de cazare și hrană (în limita a 10 km): 
în orașul Ruse

Kalimok - Brashnel - Boblata

Obiective din BULGARIA, Raionul Silistra

23
Starea de conservare: SCI, cod BG0000530, 
BG0000237, BG0002065
Conservarea naturii: zonă protejată de 
importanță pentru conservarea mlaștinilor de 
apă dulce situate în apropierea fluviului 
Dunărea, pășuni, păduri, diferite specii de păsări
Speciile protejate: 27 specii protejate
Accesibilitate: drum asfaltat spre satulele 
Pojarevo, Garvan, Malak Preslavets

Pozharevo - Garvan

24
Statut de conservare: SCI, cod BG0000107
Conservarea naturii: zonă protejată cu văi în 
Podișul Ludogorsko, specii diferite de  foioase  
dominate de stejar, carpen
Speciile protejate: 33 specii protejate
Accesibilitate: drum asfaltat spre satul Carapelit
Posibilități de cazare și hrană (în limita a 10 km): 
în orașul Dobrich

Râul Suha

25
Statutul de conservare: SCI, cod BG0000102, 
SPA BG0002082
Conservarea naturii: zonă protejată cu vegetație 
naturală
Speciile protejate: 28 specii protejate
Accesibilitate: drum asfaltat spre satul Batovo
Posibilități de cazare și hrană (în limita 10 km): 
În stațiunea "Albena"

Valea râului Batova

Obiective din BULGARIA, Raionul Dobrich
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Obiective din BULGARIA, Raionul DobrichObiective din BULGARIA, Raionul Dobrich

26
Statutul de conservare: SCI, cod BG0000118, 
SPA, cod BG0002082
Conservarea naturii: varietate de plante și 
animale; peisaje caracteristice de o valoare 
științifică și culturală
Speciile protejate: 19 specii de plante, 6 specii 
nevertebrate, 11 specii amfibieni, 12 specii de 
reptile, 7 specii mamifere și 72 de specii de 
păsări protejate
Accesibilitate: acces excelent la transport, 
Varna-Durankulak
Posibilități de cazare și hrană (în limita a 10 km): 
în stațiunea „Nisipurile de Aur"

Nisipurile de Aur

27
Statutul de conservare a naturii: sit protejat
Conservarea naturii: grădina botanică 
cuprinde specii diverse de plante rare și pe 
cale de dispariție
Speciile protejate: multiple tipuri de plante
Accesibilitate: drum asfaltat spre Balcic
Posibilități de cazare și hrană (în limita a 10 km): 
în orașul Balchik

Grădina Botanică, Balcic
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Obiective din BULGARIA, Raionul DobrichObiective din BULGARIA, Raionul Dobrich

28
Statutul de conservare a naturii: SCI, cod BG0000573, SPA BG0002097, BG0002051
Conservarea naturii: zonă protejată bogată în vegetație, lacuri puțin adânci, sărate și 
formațiuni stâncoase
Speciile protejate: 55 specii protejate
Accesibilitate: Un drum asfaltat spre orașul Kavarna
Posibilități de cazare și hrană (în limita a 10 km): În orașul Kavarna

Complexul Kaliakra
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Obiective din BULGARIA, Raionul Dobrich

29
Statutul de conservare: SCI, cod BG0000621, 
SPA BG0000156
Conservarea naturii: zonî protejată cu o 
lagună superficială, unde se găsesc multe specii 
de păsări și plante
Speciile protejate: 20 specii protejate
Accesibilitate: drum asfaltat spre lac
Posibilități de cazare și hrană (în limita a 10 km): 
în Shabla

Lacul Shabla - Ezerets

RO

30
Statutul de conservare: SCI, cod BG0000154, SPA BG0002050 
Conservarea naturii: Zona protejată aflata pe lista RAMSAR, care cuprinde diferite 
specii de păsări, prezența dunelor albe și arbusti
Speciile protejate: 19 specii protejate
Accesibilitate: drum asfaltat spre satul Durankulak, satul Krapets
Posibilități de cazare și hrană (în limita a 10 km): în stațiunea "Nisipurile de Aur"

Durankulak

Obiective din ROMÂNIA, Județul Mehedinți

Statutul de conservare a naturii: Parc Natural
Conservarea naturii: zona cuprinde păduri de 
foioase, conifere, arbuști, pășuni, roci, zone 
umede, ecosistemele agricole; reprezentative 
mai sunt văi, peșteri, dar și diferite specii de 
plante, flori și mamifere
Speciile protejate: 116 specii de floră, 31 de 
specii de nevertebrate, 43 de specii de mamifere, 
205 specii de păsări
Accesibilitate: Prin Drobeta-Turnu Severin și Orșova
Opțiuni de cazare și hrană: Cazare în Drobeta-
Turnu Severin, Orșova și Eșelnița

1Parcul Natural Porțile de Fier

Statutul de conservare: Parcul natural
Conservarea naturii: zone cu păduri, 
pășuni, stânci și peșteri
Speciile protejate: 8 specii neverte-
brate, 3 specii de pești, 20 de specii de 
amfibieni și reptile, 18 specii de 
mamifere, 2 specii de plante, 35 specii 
păsări
Opțiuni de cazare și hrană: Cazare în 
Baia de Aramă, Drobeta-Turnu Severin

2Platoul Mehedinți
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Obiective din ROMÂNIA, Județul MehedințiObiective din ROMÂNIA, Județul Mehedinți

3

Statutul de conservare: Parc Național
Conservarea naturii: Zonă protejată în care se 
găsesc păduri mediteraneene, plante, pășuni 
și arbusti, peșteri și izvoare; aici putem întâlni 
peste 1463 tipuri de fluturi, mai multe specii 
de păsări, și mamifere mari precum urși, cerbi, 
râși și mistreți
Speciile protejate: 69 specii florale, 27 specii 
de nevertebrate, 7 specii de pești, 33 specii de 
mamifere, 20 specii de lilieci, 2 specii 
amfibieni și reptile, 23 de specii de păsări
Opțiuni de cazare și hrană: Cazare în Baia de 
Aramă, Drobeta-Turnu Severin

Domogled - Valea Cernei

4

Statutul de conservare: Zonă protejata pentru specii de păsări, parte a NATURA
2000 și RAMSAR
Conservarea naturii: Ecosistem terestru și acvatic: râuri, lacuri, mlaștini, pășuni, 
terenuri arabile, păduri de  foioase, podgorii și pajiști, habitate forestiere
Speciile protejate: 103 specii de păsări
Opțiuni de cazare și hrană: Cazare în Gruia, în Drobeta-Turnu Severin

Blahnița

Statutul de conservare: Sit natural parte a 
NATURA 2000
Conservarea naturii: Zonă protejată formată 
din habitate naturale: culturi, pășuni, terenuri 
arabile, păduri de foioase, podgorii și pajiști. 
Aici trăiesc importante specii de nevertebrate
Speciile protejate: 2 specii nevertebrate, 51 specii 
de plante
Opțiuni de cazare și hrană: În Drobeta-Turnu 
Severin, pe o rază de 30 km - în Gruia, Hinova

5 Vânju Mare

Statutul de conservare: Zonă protejată parte a NATURA 2000
Conservarea naturii: Zonele de apă și mlaștină, pajiști aluvionare și păduri de foioase, 
de-a lungul râului Jiu au fost identificate 33 de specii de păsări si mamifere care pot fi 
observate cu ușurință
Speciile protejate: 2 specii de mamifere, 3 specii amfibieni și reptile, 12 specii de 
pești, 7 specii nevertebrate
Opțiuni de cazare și hrană: Craiova, Bechet, Filiați

6 Coridorul  Jiului

Obiective din ROMÂNIA, Județul Dolj
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Obiective din ROMÂNIA, Județul DoljObiective din ROMÂNIA, Județul Dolj

7

Statutul de conservare: sit natural, parte a 
NATURA 2000
Conservarea naturii: Zonă protejată cu 
ecosisteme terestre și acvatice formate din 
habitate naturale și forestiere: râuri, lacuri, 
mlaștini, pășuni, păduri de foioase
Speciile protejate: 2 specii de mamifere, 3 
specii de amfibieni și reptile, 3 specii de pești
Opțiuni de cazare și hrană: în raza orașului 
Calafat

Dunărea la Gârla Mare - Maglavit

8

Starea de conservare: NATURA 2000
Valoarea conservării: Zonă protejată care cuprinde: râuri, lacuri, mlaștini, pășuni, 
terenuri arabile, păduri de foioase, podgorii și pajiști; printre păsările prezente în acest 
loc, întalnim: barza albă, egreta albă
Speciile protejate: 2 specii de mamifere, 3 specii amfibieni și reptile, 10 specii de pești, 
4 specii nevertebrate, 3 specii de plante, 79 altele specii importante de floră și faună
Opțiuni de cazare și hrană: Cazare în Calafat

Ciuperceni - Desa

Starea de conservare: NATURA 2000
Valoarea conservării: Habitate naturale: apă 
dulce continentală, pădurea Radomir, cu 
plantații de salcâm și stejar vechi; pădurea 
adăpostește specii de păsări migratoare: barza 
albă, egreta albă mică
Speciile protejate: 39 specii de păsări
Opțiuni de cazare și hrană: Caracal

9Pădurea Radomir

Obiective din ROMÂNIA, Județul Olt

Starea de conservare: NATURA 2000
Conservarea naturii: Zonă cu ecosisteme acvatice și terestre: plaje nisipoase, râuri și 
lacuri, pășuni
Speciile protejate: Mamifere, amfibieni și reptile, pești, plante
Posibilități de cazare și hrană: Cazare în Voineasa

10Valea Oltețului
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Obiective din ROMÂNIA, Județul Călărași Obiective din ROMÂNIA, Județul Olt

11

Starea de conservare: NATURA 2000, RAMSAR
Conservarea naturii: Zonă protejată unde 
întâlnim plaje nisipoase, râuri, lacuri, pășuni, 
păduri de foioase, podgorii. Păsările observate 
aici sunt: ciocănitoarea medie, pescarusul și 
cormoranul mic
Speciile protejate: 81 de specii de păsări
Opțiuni de cazare și hrană: Turnu Măgurele

Confluența Olt- Dunăre

Obiective din ROMÂNIA, Județul Giurgiu

12

Statutul de conservare: RAMSAR
Conservarea naturii: Zona este alcatuită din 
pășuni, copaci, mlaștini; păduri aluvionare, 
păduri de stejar; rezervații naturale cu specii 
de flori. Zona este atractivă prin fatul că aici se 
organizează excursii cu barca, caiacul sau se 
pot realiza activități precum alpinism și mersul 
pe frânghie deasupra lacului
Speciile protejate: Peste 1153 specii de flori, 
31 specii de pești, 10 specii de amfibieni, 9 
specii de reptile, 212 de specii de păsări, 38 de 
specii mamifere, 2 specii de lilieci
Opțiuni de cazare și hrană: Comana, Giurgiu

Parcul Natural Comana

Statutul de conservare: Zonă specială pentru 
protecția speciilor de păsări 
Conservarea naturii: Lacul are o suprafață 
totală de aproximativ 5000 hectare, cu o 
varietate de specii de păsări
Speciile protejate: 92 de specii de păsări
Opțiuni de cazare și hrană: 9 spatii de cazare în 
orașul Călărași

13Lacul Iezer

Starea de conservare: NATURA 2000
Conservarea naturii: Zonă cu habitate naturale: râuri, lacuri, mlaștini, pășuni naturale, 
păduri de foioase și specii de păsări
Speciile protejate: 79 de specii de păsări
Opțiuni de cazare și hrana: În orașul Călărași

14Brațul Borcea
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Obiective din ROMÂNIA, Județul Constanța Obiective din ROMÂNIA, Județul Constanța

15

Statutul de conservare: NATURA 2000
Conservarea naturii: Habitate naturale: râuri, 
lacuri, mlaștini, pășuni naturale, stepă, păduri 
de foioase, podgorii, pajiști, pesteri si formațiuni 
calcaroase
Speciile protejate: 8 specii de mamifere, 4 specii 
amfibieni și reptile, 5 specii de pești, 9 specii 
nevertebrate, 2 specii de plante
Opțiuni de cazare și hrană: Cazare în Oltina

Pădurea și Valea Canaraua Fetii - Iortmac

16

Statutul de conservare: NATURA 2000
Conservarea naturii: Zonă în care găsim apă dulce, mlaștini, pășuni, stepă, o mare 
varietate de copaci, pereți de calcar, campuri cu trestie, ca urmare, zona găzduiește 
multe specii de păsări
Speciile protejate: 5 specii de mamifere, 6 specii amfibieni și reptile, 6 specii de pești, 
5 specii nevertebrate, 4 tipuri de plante
Opțiuni de cazare și hrana: Adamclisi, Oltina

Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa

17

Statutul de conservare: NATURA 2000
Conservarea naturii: Zonă constituită din râuri, lacuri, mlaștini, pășuni, păduri de 
foioase, habitate forestiere
Speciile protejate: 1 specie de mamifere, 4 specii amfibieni și reptile, 15 specii de 
pești, 1 specie de nevertebrate, 2 specii de plante
Opțiuni de cazare și hrană: Cazare în Cernavoda, Oltina, Călărași

Canaralele Dunării

18

Statutul de conservare: NATURA 2000
Conservarea naturii:  Habitate naturale: pășuni,  păduri de foioase. Cheile Dobrogei 
oferă un peisaj impresionant datorită caracteristicilor sale geomorfologice, 
paleontologice și botanice. Aici există două peșteri de mare cu semnificație arheologică 
și cu specii de lilieci
Speciile protejate: 86 de specii de păsări
Opțiuni de cazare și hrană: Mihail Kogălniceanu

Cheile Dobrogei
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Obiective din ROMÂNIA, Județul Constanța Obiective din ROMÂNIA, Județul Constanța

19

Statutul de conservare: NATURA 2000
Conservarea naturii:  Ecosistem acvatic alcătuit din habitate naturale: râuri, lacuri, 
mlaștini și diverse specii de păsări
Specii protejate: 82 specii de păsări
Opțiuni de cazare și hrană: Cazare în Navodari și Mihail Kogalniceanu

Lacurile Tashaul - Corbu

20

Statutul de conservare: NATURA 2000
Conservarea naturii: Zonă de importanță 
pentru: specii de păsări și animale: găina roșie, 
pelicanul roz, cormoranul mic, pescarușul, râsul
Speciile protejate: 79 de specii de păsări
Opțiuni de cazare și hrană: Constanța și Ovidiu

Lacul Siutghiol

21Fântânița Murfatlar

22

Statutul de conservare: NATURA 2000
Conservarea naturii: Arie naturală cu dune de nisip,  zona este singura rezervație 
naturală cu dune de nisip fixate la sol de specii vegetale de pe teritoriul României
Speciile protejate: 30 specii de plante, 501 specii de animale
Opțiuni de cazare și hrană: Agigea, Constanța

Dunele  marine de la Agigea

Statutul de conservare: NATURA 2000
Conservarea naturii: Arie protejată de interes 
național cu o diversitate de specii de flori, 
plante și animale. Este o zonă de stepă 
reprezentată de mamifere, păsări, insecte, 
reptile și broaște
Speciile protejate: 2 specii de mamifere, 2 
specii de amfibieni și reptile, 3 specii
nevertebrate, 2 specii de plante
Opțiuni de cazare și hrană: Murfatlar, Valul 
lui Traian, Constanța și Medgidia
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Obiective din ROMÂNIA, Județul Constanța Obiective din ROMÂNIA, Județul Constanța

23

Statutul de conservare: RAMSAR
Conservarea naturii: Lacul este cunoscut datorită proprietăților terapeutice prin 
folosirea în tratamente a nămolului său extras din țărmurile lacului. Lacul este un 
ecosistem unic în Europa deoarece conține sare marină și sare de apă dulce. 
Diversitatea speciilor de păsări de pe lac reprezintă un obiectiv important pentru turiști
Specii protejate: 83 de specii de păsări
Opțiuni de cazare și hrană: Eforie și Techirghiol

Lacul Techirghiol

24

Statutul de conservare: NATURA 2000
Conservarea naturii: zonă marină naturală 
este formată dintr-un relief recifal ce 
adăpostește diverse microhabitate marine.   
În arealul sitului întâlnim prezența neverte-
bratelor și a diferitelor specii de alge
Speciile protejate: 2 specii de mamifere, 2 specii 
de pește
Opțiuni de cazare și hrană: Tuzla și Constanța

Zona marină de la Capul Tuzla

25Costinesti - 23 August

26

Statutul de conservare: NATURA 2000
Conservarea naturii: Zonă la adâncime între 30 și 45 de metri cu nisipuri fine; 
scufundarea se poate face pentru a observa diferitele specii de vietați subacvatice
Speciile protejate: 2 specii păsări
Opțiuni de cazare și hrană: Cap Aurora

Cap Aurora

Statutul de conservare: NATURA 2000
Conservarea naturii: Zonă protejată care 
găzduiește habitate importante: bancuri de 
nisip acoperite de un strat mic de apă de mare, 
nisipuri și zone mlaștinoase, recifi în care se 
găsesc diverse specii de mamifere și pești
Speciile protejate: 2 specii de mamifere, 2 specii 
de păsări
Opțiuni de cazare și hrană: Costinești și 23 August

MODEL 1
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Obiective din ROMÂNIA, Județul Constanța Obiective din ROMÂNIA, Județul Constanța

27

Statutul de conservare: NATURA 2000
Conservarea naturii:  Sit protejat marin ce conține elemente de unicitate precum 
nisipuri fine cu pajiști, iarba de mare cresând în interiorul unor galerii formate prin 
acțiunea valurilor și a vânturilor pe stratul de nisip. Apele sulfuroase din subteran sunt 
un mediu prielnic pentru dezvoltarea unor specii de alge rare și pe cale de dispariție
Speciile protejate: 4 specii de plante, 4 specii nevertebrate, 4 specii de pește
Opțiuni de cazare și alimentare: Mangalia

Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia

28

Statutul de conservare: NATURA 2000
Conservarea naturii: Râuri, lacuri, mlaștini, pășuni, păduri de foioase, de conifere, 
habitate forestiere. Situl este extrem de atractiv datorită varietății impresionante de 
diferite specii de plante și flori care cresc printre formațiuni stâncoase
Speciile protejate: 7 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni și reptile, 5 specii 
nevertebrate, 4 specii de plante
Opțiuni de cazare și hrană: Mangalia

Pădurea Hagieni - Cotul Vaii

29Acvatoriul litoral marin Vama Veche - 2 Mai

30

Statutul de conservare: NATURA 2000
Conservarea naturii: Zonă depresionară ocupată inițial de ape marine și care a fost 
segmentată ulterior prin formare de cordoane și grinduri. În aria complexului se 
păstrează în condiții nemodificate specii de plante și animale
Speciile protejate: 5 specii de mamifere, 5 specii amfibieni și reptile, 15 specii de 
pești, 11 specii de nevertebrate, 5 specii de plante
Opțiuni de cazare și hrană:  Corbu

Complexul Razim-Sinoe

Statut de conservare: NATURA 2000
Conservarea naturii: Habitate naturale marine cu numeroase specii de floră și faună 
marină
Speciile protejate: 2 specii de mamifere, 31 specii de pești, 19 specii nevertebrate,
6 specii de plante, 1 specie de amfibieni
Opțiuni de cazare și hrană: Localitatea Limanu
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