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Traseul Culinar Carpatic
R OM A N IA

U C R A I NA

U N G A R IA

S L O VA C IA

• Experienţă inedită de călătorie
• Partea nedescoperită a lumii
• Mâncare organică si tradiţională
• Reţetele bunicii
• Oamenii locului – ospitalitatea locală

Descoperă gustul Maramureşului!
Satu Mare. Călătorie Unică In Timp

ROMANIA
Tradiţii, istorie și mâncare tradiţională

Judetul Maramureş, situat în inima geografică
a Europei, este un tărâm cu bogăţii mitologice,
peisaje impresionante și obiceiuri foarte vechi,pastrate cu grijă, cultura, tradiţiile, și stilul de viață al unui trecut medieval.
Judeţul Satu Mare se află între două judeţe învecinate- Maramureş și Bihor și are un mare potenţial pentru dezvoltarea turismului. Caracteristica
definitorie a judeţului Satu Mare ca destinaţie
turistică este multiculturalismul: regiunea a păstrat monumente create să satisfacă orice vizitator în diferite perioade istorice (de la Evul Mediu
timpuriu până la regimul comunist din secolul al
XX-lea). Jud. Satu Mare oferă turiştilor pasionaţi
de istorie ansambluri de atracţii de la castele și
fortăreţe, biserici si mănăstiri din lemn, muzee
și case memoriale până la evenimente culturale
strâns legate de istoria acestor locuri.

Turul combinat de 6
zile in cele 2 județe din
România- Maramureş
şi Satu Mare, turistul
descoperă unicitatea
bogăției naturale şi
culturale a celor 2
regiuni, incluzând
tradiții locale, gătitul şi
degustarea de bucate
tradiționale alese pe
măsura unei gastronomii de excepție.

Contactați-ne
Durata: 6 zile
Cazare: pensiuni /
hoteluri
Perioada: tot timpul
anului

Asociatia EcoLogic

Bulevardul Unirii, 12A/86, 430272,
Baia Mare,
Judetul Maramures, Romania
Tel.:+ 40 262 224035
Fax:+ 40 262 224035
e-mail: editp@nvn.ro
www.ecologic.romm.ro

Camera de Comert si Industrie
Satu Mare
Satu Mare, Str. Decebal nr. 4, 440006
Romania
Tel.: + 40 0261 710790
Fax: +40 0261 715058
e-mail: director@cciasm.ro
www.cciasm.ro

DESCOPERĂ GUSTUL MARAMUREŞULUI!
ZIUA 1 Bine aţi venit la Baia Mare

Transfer la hotel: Hanul Igniş (3 stele), Centrul vechi al oraşului Baia Mare.
Poftiti la o mâncare bună, vin și palincă pe lângă o plimbare culturală prin Centrul vechi al Băii
Mari (clădiri din secolul al XV-lea- al XVI-lea).
Muzeele și galeriile prezintă și expun obiecte valoroase ce merită vizitate, mai ales Muzeul Satului, parte a Muzeului de etnografie și folclor, care expune arhitectură tradiţională din lemn și
instalaţii tehnice ţărăneşti din Maramureş. Şcoala de artă din Baia Mare și Muzeul de Mineralogie sunt simboluri emblematice și găzduiesc colecţii valoroase unice în lume.
Situat în centrul vechi, lângă piaţă, Turnul Măcelarilor sau «Bastionul Măcelarilor” (construit de
Gaspar Dragyi în 1547) a fost distrus de mai multe ori și reconstruit de-a lungul secolelor. Pană în 1977 a fost
proprietatea privată a unei familii care îl folosea ca și cuşcă pentru animale și păsări de curte iar în 2010 turnul a
fost supus unor lucrări masive de reabilitare și a devenit loc pentru expunerea obiectelor tradiţionale, costume,
lucrări și expoziţii etnografice.
Cina: Hanul Igniş.

ZIUA 2 Gusturi de mâncare tradiţională de-a lungul Văii Marei până la Poiana Brazilor

Traseul începe cu o urcare abruptă și şerpuita pe munții acoperiţi de păduri. În Pasul Gutâi un peisaj pitoresc se deschide în fața voastră. Drumul continuă apoi în jos
spre Desești. Experimentaţi valea Râului Mara în povestea Maramureşului. Omonim
pentru întreaga regiune, această vale dezvăluie nu numai frumusețea pură, peisaje
pastorale glorioase, ci și cufundarea totală în modul de viață vechi de secole al oamenilor.
Veţi vizita “Happy Fish” în satul Mara; micul dejun tradiţional într-un complex restaurant autentic din lemn, bucurându-vă de prospeţimea pădurilor din apropiere, de frumuseţea râului Mara și de păstrăvăria din interiorul
complexului restaurant.
Veţi afla mai multe lucruri despre comorile naturale unice din regiune: cheile Tătarului, mușchi pennata Schistostega care reflectă o lumină verde smarald, specii de păsări pe cale de dispariţie, Poiana Brazilor o mlaştină
împădurită, cu plante carnivore unice.
Urcuşul la pajiştile subalpine vă va garanta un prânz delicios Vizitaţi locul demonstrativ pentru pășunat natural
la ferma ecologică de la Câmpul Tătarului. Rasa locală de vite numită Bruna de Maramureş s-a adaptat bine la
condiţiile de munte. Veţi gusta cea mai bună carne de vită de la văcuţele “fericite”, pregătită în mod tradiţional.
Cazare la casele din lemn Tiplea.

ZIUA 3 Introspecţie în țara pădurilor

Budești – exemplu de arhitectură din lemn (porţi din lemn, case din lemn, biserica din lemn
- monument în patrimoniul UNESCO). Porţile de lemn din Maramureş sunt elemente de arhitectură ce conferă o identitate locală incontestabilă acestei regiuni. Bogate în simboluri (funia
răsucită, soarele, copacul vieţii) porţile din lemn sunt protectoare ale caselor și ale familiilor
împotriva forţelor răului.
In satul Sârbi veţi gusta o plăcintă tradițională și veți vedea instalații mecanice unice, folosite de țărani și care
funcţionează prin puterea apei. In Ocna Șugatag veţi savura gustul prăjiturilor cu brânza și al plăcintelor cu
mere. La pensiunea Doina vă veţi convinge din nou că mâncarea tradiţională din Maramureş care este foarte
delicioasă. Ca dovadă, mâncărurile pregătite aici au fost foarte apreciate de marele gastronom român Radu
Anton Roman, care a vizitat pensiunea Doina și nu-i mai venea sa plece din cauza faimoaselor plăcinte.
În vechea capitală a Maramureşului istoric Sighetu Marmației (prima atestare documentară datează din 1326)
veţi face cunoștință cu rămășițele unei fortăreţe vechi din perioada traco-dacică, cu pieţe tradiţionale - Piaţa
Agroalimentară și Muzeul satului în aer liber care include biserica veche și gospodăriile tradiţionale din jurul ei
(cele mai vechi datând din secolul al XVI-lea).

SATU MARE. CĂLĂTORIE UNICĂ IN TIMP

ZIUA 1 Arhitectura medievală și tradiţii viticole în zonele Carei-Tășnad-Beltiug

Odată sosiţi în judeţul Satu Mare, de la graniţă călătoriţi spre Carei, unde găsiţi monumente arhitecturale remarcabile din secolul al XIV-lea – până în secolul al XX-lea. Înainte să o
luaţi spre Tăşnad, mergeţi la Căpleni. Aici veţi vizita cripta familiei Károlyi - 36 membri ai
familiei își dorm somnul de veci in sarcofage din bronz.
Tăşnad este următoarea oprire a zilei. Vă veţi relaxa și veţi beneficia de apele termale sănătoase din staţiune, și veţi lua masa de prânz, servind încântătoare specialităţi româneşti, germane și maghiare.
Relaxaţi, urmaţi Drumul Vinului, și ajungeţi la Beltiug. Veţi vizita una din cele 600 de crame datând de la 1700,
ca Nachbil, Casa Hetei, Leiher, Pekh, gustând mâncarea locală și vinurile din soiuri de struguri tradiţionale ca
Riesling, Traminer, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Gris si Cabernet Sauvignon, Merlot, Blaufränkisch, Pinot Noir.
Urmează un scurt tur al muzeului și al săpăturilor arheologice din Neolitic și Epoca bronzului, din perioada
dacilor liberi, dar trebuie sa vedeţi și biserica protestantă în stil romanic datând din 1175.
Reveniţi în oraşul capitală de judeţ, Satu Mare, și vă puteţi relaxa într-una dintre frumoasele locaţii cu ape termale - Nord-Vest sau Aqua park. După aceea puteţi servi cina în inima oraşului, într-un restaurant primitor și
elegant. Vă puteţi bucura de muzică live, program folcloric, arome îmbietoare, tradiţionala palincă de prune,
vinuri din cele mai bune podgorii, cel mai bun mod de a vă familiariza cu gustul patrimoniului culinar și folcloric
al judeţului Satu Mare.

ZIUA 2 Satu Mare și monumentele sale

Plimbarea prin oraşul Satu Mare oferă călătorului activ o dovadă vie de autenticitate istorică și culturală. Vă plimbaţi prin piaţa Libertăţii și admiraţi frumoasele
clădiri cu o arhitectură rafinată. Vizitaţi Muzeul de Artă din secolul al XIX-lea, cunoscut în trecut sub numele de „Casa Vécsey“ cu o colecţie unică de picturi și
frumosul Palat episcopal construit în secolul al XIX-lea la iniţiativa episcopului Ham Janos, decorat cu imagini
sculpturale, picturi și fresce impresionante. Apoi intraţi la Muzeul de istorie să vedeţi obiecte din timpuri străvechi. Urcaţi în vârful Palatului administrativ – cea mai înalta clădire civilă din România, și în Turnul pompierilor
construit în 1904 – aşa-numitul Turn Eiffel din Satu Mare sa vedeţi clădiri frumoase și dacă aveţi noroc, chiar
Munţii Oaşului.
După un prânz gustos la unul dintre restaurantele “No Pardon”, Class, Daemi, Poesis, Miorița, care combină
bucătăria româneasca, maghiară și germană, continuaţi să vă familiarizaţi cu monumentele reprezentând o
mărturie vie a mozaicului cultural împletit în mod armonios și unitar, specific judeţului Satu Mare. Admiraţi
frumoasa Sinagoga, impresionanta Catedrală Romano-Catolică, iar pe o stradă apropiată vizitaţi Catedrala Greco-Catolică și Catedrala Ortodoxă, situate la câţiva metri distanță!
O excursie pe înserat la Livada vă face cunoştinţă cu castelul familiei Vecsey din secolul al XVIII-lea.
Vă puteţi caza la Dan Motel, sau la Lacul lui Pintea, într-o atmosferă relaxantă și primitoare pentru un tur grozav.

ZIUA 3 Autenticitate istorică și gastronomică

În timpul zilei, călătorind de la Livada la Medieșul Aurit - Bixad – Vama – Negreşti Oaş - Valea
Mariei, veţi avea şansa unei calatorii în timp, bucurându-vă de monumente arhitecturale și
sculpturale unice și degustând bogate mâncăruri tradiționale și băuturi locale.
O atracţie specială a turului este cel mai mare complex arheologic din Europa de Est, vechile
cuptoare dacice de ceramică de la Medieșu Aurit. Ele datează din secolele al II-lea – al IV-lea
i.Cr. și sunt impresionante prin mărimea lor (2 metri în diametru) și prin număr: 104 cuptoare,
folosite pentru a produce oale ceramice ce erau apoi exportate, si ce au fost descoperite până
acum.
Apoi savuraţi din nou palinca, bine-cunoscuta băutură alcoolică tradiţională românească, faimoasă în toata
lumea. Este produsă și aici, de familia Zetea, prin distilare dublă și triplă în cazane tradiţionale cu încălzire directă
de la foc. Serviţi prânzul aici, care include și o lecţie de la producător.
Drumul vostru duce la Muzeul Etnografic al Țării Oaşului din Negreşti Oaş, pe malul Râului Tur. Aici aveţi ocazia
unică să trăiţi în trecut: aduse din satele din zonă găsiţi aici monumente reprezentative ale arhitecturii ţărăneşti
din secolele al XVII-lea– al XX-lea, și nu in cele din urmă biserica de lemn din Lechinţa datând din 1604.
Nu veţi pleca fără un suvenir: păpuşi îmbrăcate în costume tradiţionale făcute de mână, cu cele mai mici detalii
și elemente ale costumului autentic din regiunea Oaş, acum faimos în întreaga lume.
Ziua se încheie în zona de agrement Valea Măriei (la 6 km de Negreşti-Oaş). Locul este renumit pentru izvoarele
sale minerale descoperite în zonă. Vă veţi relaxa după o zi încărcată.

Aventuri huţule: in căutarea
comorilor culinare

ukraine

Meniuri de munte – aroma naturală a libertăţii. Bucuraţi-vă de ce au Carpații mai bun!

Zonele muntoase din
regiunea Ivano-Frankivsk sunt numite Hutsulschyna în onoarea
grupului etnic care a locuit în ţinuturile înalte
din Carpații ucraineni.
Vizitarea acestor locuri
îţi va permite să simţi
magia tradiţiilor huţule
ce pot fi experimentate
prin mâncărurile locale,
meşteşuguri și ieşiri
în aer liber pe durata
turului de cinci zile.

Turul este conceput pentru vânătorii de rețete
străvechi, adepți ai trecutului, gurmanzi, cei care
sunt interesați de stilul de viață și aspectele culturale ale ucrainenilor din regiunea Ivano-Frankivsk.
În timpul călătoriei de cinci zile veţi învăţa cum
să gătiţi mâncăruri tradiţionale și să coaceţi pâine “vie”, să încercaţi vânătoarea de fotografii,
pescuit, să produceţi miere vrac cât și să beneficiaţi de tratamentele naturale de SPA în pat de
fân și să vă creşteţi starea de bine cu vibraţia albinelor. Colecţionarii de reţete vor adăuga la listele lor cel puţin 35 reţete din vremuri străvechi
și vor primi nu mai puţin de 9 lecţii de la bucătari
naţionali.

IVANO-FRANKIVSK
TYSMENYTSYA
GORODENKA
Sheparivtsi

Pidvysoke

YAREMCHEKOLOMYIA
waterfall
Zhenetskyi Guk
Yablunytsia

Tatariv

KOSIV

SNYATYN
Tuchapy

Kryvopillya
Meadow Dil

Meadow Berchyska

Contactați-ne
Durata: 6 zile
Cazare: pensiuni
Perioada: din mai in
octombrie

Asociaţia de Turism a Regiunii Ivano-Frankivsk
str. Dnistrovska 26, Ivano-Frankivsk, 76018, Ucraina
Tel.: +38 0342 72 02 32
Fax: +38 0342 55 91 56
e-mail: office@taif.org.ua
www.taif.org.ua
www.travelcarpathians.com

Strilche

ZIUA 1 Specialităţi tradiţionale huţule

Yaremche – un oraş cu un climat curat, cărări de munte și construcţii din lemn
ridicate fără cuie, precum restaurantul ‘Hutsulshyna’ și biserica Sf. Illja.
Casa rurală «La Lesya» vă invită la o mâncare huţulă tradiţională și un pahar de
lichior făcut în casă, pâine neagră, slănină și murături de casă. În timpul mesei
huţulii beau împreună în sensul cercului și toasturile sunt nişte poezii scurte
și spirituale - «kolomyiky». Prima lecţie vă va învăța să gătiţi ciorbă cu cimbru.
Următoarea oprire în pitorescul sat de munte Tatariv. Aici veţi admira focul
deschis în “Vatra” (nume tradiţional huţul pentru foc), sunetele captivante ale
pârâurilor de munte, povești incredibile despre aventurile nemuritorilor haiduci din Carpaţi “Opryshki”, cartofi de casă copţi în cărbuni cu carne condimentată și un pahar de lichior făcut
în casă. Noapte bună…

ZIUA 2 Mâncare de casă și minuni naturale

Micul dejun tradiţional din pensiunile locale este complet diferit de oferta standard de cazare și mic dejun.
În plus, ca să vă puteţi bucura de micul dejun delicios, ar trebui să-l gătiţi! Astfel, veți asista la o lecţie de gătit
găluște cu coacăze, afine sau mere (în funcţie de anotimp) sau desertul huţul din grâu «Malay» la pensiunea
«Anastasia».
O călătorie de dimineaţă la cascada “Guk” în zona Zhenets. Veţi auzi aici zgomotul apei
care cade liber de la o înălţime de 15 metri și produce un ecou puternic – “Guk”. Se
pare că acest curs constant de apă a spart piatra când au crescut primii copaci în pădurile înconjurătoare... Dar
“Guk” – una dintre cele mai tinere cascade ale Carpaților – s-a format în mod natural în anii 1960 ai secolului al
XX-lea ca rezultat al inundaţiilor, și a crescut și mai mult frumuseţea zonei Zhenets! În drum spre cascada puteţi
culege fructe de pădure și ciuperci. Simţiţi bucuria adevărată descoperind o ciupercă! În plus, “trofeele” voastre
vor deveni cele mai bune ingrediente pentru masa de seară!
Următoarea oprire a turului - satul Yablynytsia, zonă montană pitorească și privelişti panoramice fermecătoare
spre Pasul Yablunytsia la o altitudine de 931 m deasupra nivelului mării. Aici taverna locală “Vysokyi Pereval”
găzduieşte “nunta huţulă tradiţională”, ce prezintă muzica locală tradiţională, spectacole live cu ceremonii de
nuntă, cântece și cele mai bune dansuri huţule.

ZIUA 3 Gustul pajiştilor

Vă veţi bucura de călătoria pitorească în satul Kryvopillya lângă satul străvechi Verkhovyna. După înregistrarea la ferma «Dil meadow” veţi fi ghidaţi spre păşunile montane.
Aici la stâna “Coshara” (un staul), laptele și brânza sunt produse ca în vremurile de demult. Veţi observa procesul de producţie, veţi încerca să faceţi singuri brânza și veţi cumpăra mâncare locală de la fermieri.
Bun-venit in călătoria montană la eco-ferma de pe pajiştea Berchyska la altitudinea de
1600 m deasupra nivelului mării. Acest traseu extrem este adevărata vânătoare de noi
experienţe ! Pajiştea Berchyska este o locaţie virgină care deschide o panoramă fermecătoare spre cele mai înalte vârfuri din Carpaţii ucraineni si româneşti. Aproape de cer,
veţi descoperi metodele organice de producere a hranei practicate de secole – produse
lactate din lapte de oaie și vacă și ape minerale. O caracteristică unică a acestei ferme este locaţia ei la 300 metri
deasupra înălţimii pajiştilor alpine. Datorită acestui fapt, gustul și valoarea nutritivă a laptelui și a produselor
lactate este de cea mai bună calitate. Savuraţi prânzul ciobanilor în aer liber: supa de ciuperci, brânză sau brânză
telemea, gem de casă din fructe de pădure, ceai din plante de pădure.

ZIUA 4 Respiraţia trecutului: Kosiv – satul Tuchapy–Snyatyn – satul Pidvysoke – satul Strilche

Această zi, ca la teatru, plină de acte, scene și actori care se schimbă. Doar impresiile voastre
rămân neschimbate: fascinante, curioase, delicioase!
Oraşul Kosiv binecunoscut pentru artiştii și artizanii săi talentaţi, o piaţă de suveniruri deschisă în aer liber faimoasă chiar și în afara Ucrainei. Veţi experimenta tehnica unică de cioplire
în lemn a meşteşugarilor locali și veţi primi farfurii din lemn sofisticat cioplite de mână și
topoare decorative.
Campingul “Starytsya” situat lângă râul Prut. Aici în apele liniştite poţi învăţa cum să pescuieşti în râu, să te bucuri și să te relaxezi pe căpiţa de fân și să practici meditaţia. Bucuraţi-vă de
mâncărurile gătite în prezența voastră pe foc deschis: ciorba de pește, pește copt sau carne
cu legume, cartofi copţi și un pahar de vin de casă.
La marginea satului - restaurantul “Kray-Ray” (“Marginea paradisului”) se înalță ca un adevărat palat. În curtea interioară a restaurantului, un grup folcloric de amatori locali vă vor
arăta elemente din sărbătorile de sezon din Pocuția. Întâlnirea iernii cu primăvara, Duminica
Floriilor, Paștele... Veţi putea participa la spectacole cu sărituri peste foc, să serviţi miere cu
mere și veţi putea învăţa cântece și dansuri locale.
Satul încântător Strilche a păstrat tradiţia unică de coacere a pâinii. Casa lui Volodymyr Romaniv va prezenta procesul. Pâinea este coaptă direct pe piatra cuptorului și se păstrează
proaspătă timp de două săptămâni! Aşa că ar fi bine să vă cumpăraţi câteva pâini pentru o
gustare delicioasă de-a lungul călătoriei.

ZIUA 5 Comori culturale citadine: Kolomyia - Tysmenytsya

Mic dejun ușor cu produse locale la hotel. Gustaţi și învațati să gătiti un desert galician popular
– prune uscate, umplute cu nuci și ornate cu frişcă.
Sunteți pe drumul spre cele mai pitorești orașe din Galychyna – Kolomyia. Turul vă conduce la
Muzeul huţul de artă populară – singurul muzeu ucrainean inclus în Enciclopedia Britanică Regală ca unul dintre muzeele capodopere mondiale. Urmează lecţia voastră particulară de pictat
și decorat ouă (unul dintre cele mai luminoase și misterioase meşteşuguri tradiţionale) ….lecţie ţinută într-un Muzeu al Oului, care este emblema oraşului, primul muzeu de ouă pictate din
lume. Muzeele Kolomyia își ating scopul: veţi fi uimiţi de atâta frumuseţe! În final, veţi înţelege
de unde vin aceste mâncăruri delicioase: ele sunt gătite de oameni talentaţi cu un excepţional simț estetic…
De la Kolomyia călătoriţi spre Ivano-Frankivsk. Cazare la pensiunea «Cniajyi Dvir» (Princely court) pe drumul
spre Tysmenytsia.
Există o stupină în apropierea pensiunii, celebră nu numai pentru albinele sale, ci și pentru un SPAunic: un
tratament liniștitor folosind vibrațiile albinelor.
După tratamentele la SPA, un mic prânz în aer liber și o plimbare de relaxare pentru a cunoaşte farmecul locului,
cina va fi servită la un restaurant tradițional. Gustul faimoasei umpluturi de Tysmenytsya. Se crede că această
minunată mâncare a fost adusă în Tysmenytsia de vechii meşteşugari germani. Reţeta umpluturii este puţin
mai complicată (acoperă doua pagini). Cu toate acestea, procesul îndelungat de gătire este răsplătit de gustul
perfect. Merită să fie felul principal al celui mai rafinat banchet. În plus, veţi primi reţeta cadou de la gazde!

ZIUA 6 Încheierea turului

Un mic dejun relaxant la hotel va da o tușă de final şederii voastre în regiunea Ivano-Frankivsk.

Sa Mancam Ungureste

UNGARIA

Simte aventura - viața simplă nu este întotdeauna uşoară

Unul dintre aspectele cu adevărat plăcute ale vieţii:
Mâncarea buna. Aşa ca gustaţi-o din plin în timp
ce vă prezentam o selecţie de mâncăruri organice,
locale, tradiţionale, ţărăneşti, restaurante de țară,
cursuri de gătit în stil maghiar și ateliere de patiserie.
Faceţi o călătorie culinară prin Ungaria, o țară plină
de istorie si tradiţie. Urmaţi itinerarul mâncărurilor
și băuturilor și aflaţi de ce Ungaria este renumită
pentru producţia proaspătă a unei țuici unice. Daca
mergeţi pe urmele culinare carpatice sau faceţi turul
distileriilor istorice, veţi avea multe ocazii interesante
de degustări de-a lungul călătoriei.

Partea de nord-est a Ungariei, la poalele munţilor Carpaţi este înconjurată
de râuri și pajişti. Regiunea are un bogat patrimoniu cultural, medieval, biserici pictate, faună bogată, diferite specii de peşti– și floră ce include plante
medicinale și flori rare, protejate de lege. Vi se oferă ocazia unică de excursii,
fie pe jos fie cu bicicleta.

NYÍREGYHÁZA

Baktalórántháza

Tákos Csaroda
Vásárosnamény
Márokpapi
Tiszakóród
Tarpa Szatmárcseke
Panyola
Túristvándi
Kisar
Nagyar
Fülesd

Máriapócs
Érpatak

Durata: 5 zile
Cazare: pensiuni
Perioada: din mai in
octombrie

Nyírbátor

Contactați-ne

Asociația Szamos-bazár

H-4913 Panyola, Mezővég út 62
Tel.: +36 20 417 4188
e-mail: zsu@panyola.hu
www.panyola.hu

ZIUA 1 Ungaria de Est vă întâmpina
Nyíregyháza

Bun-venit în oraşul Nyíregyháza. Începeţi turul explorând Muzeul Satului în aer liber. Aici se
păstrează minunat arhitectura și obiceiurile de viață rurală din regiune de sute de ani. Muzeul
găzduieşte un festival de patrimoniu gastronomic și evenimente în care vă puteţi întoarce în
timp și să experimentaţi viaţa aşa cum era atunci. Opţional: Aquarius spa. Cină și cazare.

ZIUA 2 Sfinţi si degustări.
Érpatak - Máriapócs - Nyírbátor - Baktalórántháza - Vásárosnamény

Érpatak: vizitaţi distileriile tradiţionale, cu platouri reci bazate pe reţete locale și degustări
de ţuică de fructe. Máriapócs: cel mai faimos și iubit centru spiritual și cel mai vizitat loc
de rugăciune și adoraţie din Ungaria. În oraşul dragonului (Nyírbátor)
veţi avea ocazia să gustaţi produsele de patiserie locală tradiţională, să vizitaţi un castel misterios și să vă plimbaţi pe aleea istorică a
“Dragonului”. Un prânz liniştit la Hotel-Restaurant Fenyves Business
unde puteţi păşi în bucătăria dotată cu tehnici moderne a secolului
al XIX-lea, cu mâncăruri și reţete locale. Vásárosnamény: vizitaţi Muzeul Bereg sau încercaţi o plimbare în canoe pe râul Tisa. Pentru cină
mergeţi la pensiune să savuraţi mâncarea locală proaspăt pregătită.

ZIUA 3 Ferme, degustări și un curs de gătit fabulos
Tákos - Csaroda - Márokpapi - Nagyar - Szatmárcseke - Kisar

După micul dejun: începem programul nostru zilnic cu, poate, cele mai frumoase și cu siguranţă cele mai cunoscute biserici din satele Tákos, Csaroda
si Márokpapi, pentru cei interesaţi de artă populară și cultură locală. Uneori
denumită „Sfânta Fecioara desculţă“, biserica din Tákos este cu puţin mai
mare decât o casă ţărăneasca, dar are un tavan și decoraţiuni bogat pictate.
Biserica din Csaroda cu decoraţiunile sale florale este veche de 700 de ani.
Este faimoasă pentru frescele sale medievale reprezentând sfinţi zâmbitori.
Tarpa cunoscut pentru producţia sa de prune, dar și pentru una dintre ultimele mori din Ungaria datând din secolul al XIX-lea funcţională cu ajutorul
cailor. În drum spre Nagyar, vizitaţi gradina istorică de trandafiri a Castelului
Luby și gustaţi tarta cu trandafiri și limonada de trandafiri. Szatmárcseke.
Cimitirul este un loc unic ce merită vizitat, faimos pentru monumente funerare sub forma de vapor, înalte de 2 m, fiecare îndreptat spre Vest. După-amiază: curs de gătit și cina la Szatmar:
reţetele diferă în funcţie de anotimp, utilizând cele mai proaspete ingrediente disponibile și furnizându-vă o experienţă culinară profund individualizată. Învăţăm să pregătim un meniu tradiţional echilibrat format din patru
feluri de mâncare ce cuprinde specialităţi regionale favorite pregătite în casă, pe care apoi le savurăm la cină.
Cea mai bună parte este finalul: vă bucuraţi de roadele muncii voastre – una din plăcerile adevărate ale vieţii!

ZIUA 4 Pe drumul prunelor
Kisar - Túristvándi - Tiszakóród - Fülesd - Tarpa

După micul dejun vizitaţi livada locala de pruni semi-sălbatici. La Kisar
cea mai întinsă livadă endemică de luncă din Europa cu pruni, meri și nuci
autohtoni. Cam la 10 km mai la sud, pe malul râului Túr, se afla satul Túristvándi, iar mândria și bucuria satului este o moară de apă din secolul al
XVIII-lea, minunat restaurată. Deşi nu mai este folosită ca moară, turiştii pot
vedea roțile și pietrele de moara în funcţiune. O oprire pentru un ştrudel
de casă intr-o gradină umbroasă, apoi o plimbare prin pădure cu un expert
în plante medicinale și mare povestitor. Prânzul: fiţi pregătiţi să vă creaţi
singuri paste de casă. Bucurați-vă de o degustare interactivă de produse
de patiserie cu bucătarul nostru local pentru o prezentare de rețete regionale autentice. După prânz, relaxare
pe plaja nisipoasă a râului Tisa sau opţional o excursie cu bicicleta. Mai târziu după-masa vizitaţi Distileria Panyola și gustaţi una dintre cele mai bune ţuici de fructe din țară. Cina vă aşteaptă în camera de degustări a distileriei
și sărbătoreşte o mişcare agricolă durabilă.

ZIUA 5 Plăcerile de la țară
Panyola

Piaţa micilor fermieri. Cumpărând de la piaţa micilor fermieri locali
este cel mai uşor mod de a fi sigur că ceea ce cumperi este de sezon, proaspăt și local. Nimeni nu cunoaşte toate detaliile produselor
alimentare mai bine decât cei care le cultiva, aşa ca obţineţi răspunsuri direct de la experţi la întrebările cu adevărat importante. Aflaţi
exact de unde provine mâncarea voastră întrebând unde este situată
ferma, cât de departe este de piaţă, și dacă produsele sunt organice. Cei mai mulţi fermieri sunt mândri de
produsele lor și nu îi deranjează să vă explice în amănunt exact cum îşi cultivă produsele și cum să le pregătiţi.
Ca să evitaţi pungile de plastic, vă rugam să vă aduceţi plasele voastre din pânză sau coşurile. Apoi petreceţi-vă
ziua admirând frumuseţea naturală neatinsă din Panyola. Dacă sunteţi in anotimpul potrivit, Panyolafest poate
fi în plină desfăşurare oferindu-vă şansa să fiţi martorii recoltei locale cu bucătari locali făcând aprovizionarea
pentru bucătăria locală.

Armonia dintre mâncare şi vița de vie

SLOVACIA
Călătoriţi pentru sănătate, frumuseţe și viață lungă

Acest tur de trei zile deschide din plin oraşul Kosice pentru turişti –
perla patrimoniului urban european; vă oferă ocazia să beneficiaţi
de reţete de frumuseţe vechi de secole la centrele naturale de wellness și spa, să gustaţi delicioasele mâncăruri tradiţionale slovace și
îi va conduce pe turişti în lumea faimoaselor vinuri de Tokaj.

Urmând legile stomacului plin, pe lângă degustările mâncărurilor slovace
incredibil de delicioase în localurile și restaurantele ecologice, la hotelurile
«Dalia» și «Golem» turul prezintă vizitatorilor oraşul Kosice – unul dintre cele
mai frumoase oraşe din Europa și al doilea oraş ca mărime după Bratislava
din Slovacia. Turiştii vor vedea elegantele locuri istorice din Kosice datând
din secolele al 14lea- al 15lea chiar din prima zi a turului.
Nu veţi uita niciodată timpul petrecut la pensiunea populara «Ranch Tara»,
cu excelente ocazii de petrecere a timpului liber: mâncare tradiţională, festivităţi, activităţi pentru copii. Climatul vindecător unic și caracteristicile naturale ale regiunii sunt deschise pentru turişti la centrele naturale de SPA și
wellness cu terapia carstică din sud estul Slovaciei în Centrul Spa Stos și în
peştera Jasovska.
Producţia de mâncăruri slovace ecologice și faimoasele vinuri de Tokaj sunt
oferite vizitatorilor ca perla atracţiilor turistice; ambele sunt bine de cunoscut și trebuie încercate de către călătorul în scop de afaceri și de către
iubitorii vacanțelor romantice. Gustând ceaiul din plante tradiţionale de la
Bioinstitutul de ceaiuri din Kosice, vizitând producătorul local ecologic de
macaroane «KUK FUK», degustând vinuri într-o pensiune privată J.&J. Ostrozovic înţelegând regulile de producere a vinurilor, toate acestea vă vor face
excursia mai folositoare și informativă.

KOŠICE
Jasov Mala Ida Ranč TARA
Jasovska cave
Valaliky

Spa Štós

Veľká Třňa
Tokaj Region

Contactați-ne
Durata: 4 zile
Cazare: pensiuni /
hoteluri
Perioada: din mai in
octombrie

Asociația bucătarilor din
Košice

Cingovská 2, 040 12, Košice, Slovacia
Tel.: + 421 918 380 962
email : info@szkc-ke.sk
www.szkc-ke.sk

Camera de Comerț şi Industrie
din Slovacia, Camera
Regională Kosice
Žižkova 6, 04001 Košice, Slovacia
Tel.: + 421 556 998 094
Fax: + 421 556 998 282
e-mail: tomkova@sopk.sk
www.ke.sopk.sk

ZIUA 1 Sosirea la Kosice. Mâncare pregătită în casă și comori de cultură urbană

Cazare la hotel ecologic «Dalia» cu o excelentă locaţie în centrul oraşului (la 5
minute de plimbare de strada principală). Timp de relaxare.
Următoarea oprire culinară va fi la restaurantul «Golem» (în centrul oraşului)
care are propria fabrică de bere. După un prânz gustos să descoperim minunile
fascinante din Kosice. Locurile istorice ale oraşului – din diferite epoci – sunt
concentrate în centrul istoric, care este o Zonă de Patrimoniu Urban.
Catedrala gotică Sf. Elisabeta (Dóm sv. Alžbety) construită între 1378 - 1508.
Este considerată ca cea mai estică catedrală în stil gotic din Europa și este cea
mai mare biserică din Slovacia. Capela Sf. Mihail este un edificiu gotic cu o
singură navă din secolul al XIV-lea. La început o capelă de cimitir, este a doua
clădire ca vechime a oraşului. Muzeul Slovaciei de Est, o structură maiestoasă
neo-renascentistă construită în 1899. Aici sunt expuse colecţii numismatice și Comoara de Aur a oraşului Kosice
- tezaur de monede de aur și alte obiecte de aur.
Cina într-un restaurant cu stil la pensiunea Villa Regia. Interior cu o atmosferă din timpuri trecute, dar într-o
interpretare modernă. Specialităţi recomandate, ca «Mačanka» – ciorba de ciuperci cu crutoane – vă aşteaptă
să le gustaţi și să le descoperiţi.

ZIUA 2 Calea spre sănătate: degustări de ceaiuri, familiarizarea cu produsele naturale și centrul SPA climatic și carstic

Vizitaţi Casa ceaiului pentru degustări de ceaiuri de la Bioinstitutul din centrul oraşului
Kosice. Chiar mai jos de casa ceaiului se află un magazin de ceaiuri și plante medicinale
de peste 140 de feluri, unde plantele sunt amestecate cu grijă pentru fiecare vizitator
după reţete tradiţionale. Casa ceaiului este de fapt situată chiar pe faimoasa stradă cu
meşteşuguri tradiţionale. Este o zona artistică tradiţională, unde meşteşugari tradiţionali bătrâni îşi vând produsele în prăvălii mici.
În frumosul sat din apropiere Mala Ida se află firma KUK FUK - producătorul local de
paste cu 6 ouă (3.5 tone pe zi.) Prânzul se serveşte la restaurantul “Casa paielor“ (Slamený dom) care oferă vestite
specialităţi culinare slovace, ca piept de pui, tocăniță de oaie cu găluşte de casă, găluşte de munte cu carne de
oaie, găluşte și plăcinte cu brânza de oaie.
Centrul SPA climatic Štós (înfiinţat in 1883), este situat în partea pitorească din sud-estul Slovaciei. Conform
clasificării elveţiene în domeniu, acest spa are un climat vindecător cu stimulare de nivel 1 și este ideal pentru
tratamentul bolilor sistemului respirator. Acest parc la mare altitudine (650 metri deasupra nivelului mării) este
monumentul cultural naţional al Slovaciei cu peste 200 de specii de arbori și flori pe lângă pâraie cu cascade
și o fântână.
Zona satului Jasov (partea sud-vestică a bazinului Kosice) este dominată de roci calcaroase. Aşezarea datează din perioada Paleoliticului când peşterile de calcar erau folosite ca locuinţe. Satul este vestit pentru minunata peşteră naturală Jasov înscrisă pe
lista patrimoniului mondial. Peştera a fost mai întâi folosită în scopuri medicale în 1846,
deşi părţile superioare erau cunoscute încă din secolul al XIII-lea.
Cina la restaurantul «Vechea moară» (Starý mlyn). Imaginea erei moderne de morărit în
secolul al XX-lea poate fi prezentată de aceasta moară, al cărei proprietar este o familie
Brostl.

ZIUA 3 Bucuraţi-vă de vinurile tradiţionale slovace și descoperiţi fermecătoarele împrejurimi pentru relaxare

Frucona Kosice – o firmă de succes (înfiinţată în anii 70 ai secolului al XX-lea) se ocupă cu
producţia de băuturi alcoolice și nealcoolice, siropuri, murături și oţet de fructe. Firma este
binecunoscută și instalată cu succes pe pieţele locale și străine. Bucuraţi-vă de gustul băuturilor slovace tradiţionale!
Satul suburban Valaliky este faimos pentru un artist bine-cunoscut Ladislav Stana. Lucrările
sale expresive sunt expuse în întreaga Europă. Inspiraţia sa este o femeie ca simbol al frumuseţii, maternităţii și iubirii. Prânzul la «Hostinec u gazdu» în Valaliky, restaurant ce păstrează
tradiţia nu numai datorită obiectelor din interior, ci mai ales prin pregătirea mâncărurilor
tradiţionale.
În tot timpul anului ferma «Tara» oferă diferite activităţi de turism, lecţii de călărie pentru
începători, cazare, degustări de produse de fermă, activităţi pentru copii, şcoală elementară,
activităţi în familie, festivităţi, târguri, spectacole de diferite tipuri. Gustaţi specialităţile locale
tradiţionale – brânza de vaca, brânza de capră, paste de casă cu brânză.
Deşi Veľká Třňa este cel mai mic teritoriu viticol, este și o zonă specifică și unică în țară. Doar aici puteți găsi versanții stâncoşi ai unui
vulcan vechi, încălziţi de o briză călduţa din pusta maghiară și numai aici puteţi găsi
un vin roşu nobil Botrytis Cinerea, baza selecţiilor Tokaj. O plimbare prin via lui JaJ
Ostrožovič cu o mică degustare de vinuri, un tur al halei de producţie și al pivniţelor
cu explicaţiile unui expert din regiunea Tokaj și degustarea a 15 feluri de vin + BONUS cadou (vin de colecţie) vor face speciale amintirile voastre.

ZIUA 4 Transfer la Košice. Ultima zi a turului

