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Când vorbim de Maramureș, inconștient ne referim la Țara Maramureșului (adică zona ce
începe de la Gutâi până în estul regiunii Transcarpatia din Ucraina, cuprinzând raioanele Hust,
Rahău și Teceu), chiar dacă din punct de vedere administrativ-teritorial Maramureșul are o altă
configurație, incluzând Ţara Chioarului, Țara Lăpușului şi Ţara Codrului.

Există multe locuri superbe în România. Cu toate astea, dacă începi să le ceri oamenilor să
numească cele mai frumoase locuri din țara asta, între primele 3 opțiuni vei descoperi
Maramureșul, chiar dacă unii încă nu au ajuns pe aceste meleaguri.

Din momentul când ajungi în Maramureș , știi că nu poți fi doar în trecere pe aici pentru a
bifa într-o singura zi Cimitirul Vesel de la Săpânța, Memorialul Victimelor Comunismului și al
Rezistenței de la Sighet (un muzeu situat în fosta închisoare politică ce atrage anual zeci de mii
de turiști) și Mănăstirea de la Bârsana (mulți ignorând toate celelalte locuri superbe de pe Valea
Izei). A face asta e ca și cum ai spune că știi ce gust a avut un tort de pe care tu ai gustat doar
marțipanul cu care e învelit. Maramureșul este plin de surpize minunate: începând de la satul
Breb unde Prințul Charles al Marii Britanii și-a cumpărat o casă de lemn,la zona Borșa cu
Cascada Cailor care este una dintre cele mai frumoase cascade din România, se intind
numeroase locuri superbe pe care ”e musai să le vezi”, cum zic oamenii locului.

Ajuns aici, e păcat să nu-ți rezervi o zi pentru a ajunge pe Vaser cu celebra mocăniță care
atrage turiști din toate colțurile lumii.

Dacă ești pasionat de munte, ai posibilitatea de a urca din Borșa pe vârful Pietrosu, cel mai
înalt pisc muntos din Munții Rodnei cu 2.303 metri sau vârful Pop Ivan, 1937 metri (urcând din
Poienile de sub Munte sau Ruscova).

Cu bicicletele poți străbate tot Maramureșul pentru a descoperi locuri pe care cu mașina nu
ai nicio șansă să le observi, traseul cel mai apreciat fiind cel din zona de ecoturism
Mara-Cosău-Creasta Cocoșului.

1/2

Tara Maramuresului - Un tinut de poveste
Scris de Sighet Online
Marţi, 08 Octombrie 2019 08:39 - Ultima actualizare Marţi, 08 Octombrie 2019 08:45

Nu poți ajunge în această zonă fără a vizita Sighetu-Marmației, capitala Maramureșului
Voievodal, fără a vizita Memorialul, Muzeul Maramureșului (cu Muzeul Satului de pe dealul
Doboeș, Muzeul Etnografic, Muzeul de Istorie și Științele Naturii, Casa Memoriala Elie Wiesel,
Casa Memorială Ioan Mihaly de Apșa), Parcul Grădina Morii de la poalele Solovanului, biserica
reformată, iar lista de obiective turistice din Maramureș poate fi mult îmbogățită prin informațiile
pe care le puteți obține de la Centrul de Informare Turistică aflat în Parcul Central din Sighet,
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