Ca si atractii turistice puteti vizita:

- Muzeul de Etnografie si arta populara,
expozitie pavilionara si Satul in aer liber costituit din felurite gospodarii taranesti, o imagine
elocventa a ceea ce inseamna cultura populara traditionala din Tara Chioarului, Tara
Lapusului, Tara Codrului si Tara Maramuresului, unde gasiti si o bisericuta din lemn ridicata
de mesteri populari in 1630 din satul Chechis.
Programul de vizitare:
Marti-duminica 10.00-18.00 ( 15 aprilie- 1 noiembrie )
Marti-duminica 09.00-16.00 ( 1 noiembrie – 15 aprilie)
Tel: 0262276895

- Muzeul judetean de arta,
este unic in tara prin profilul colectiilor si al programalor expozitionale, dedicate istoriei
Centrului Artistic Baia Mare, una dintre coloniile europene de pictura ale secolelor XIX-XX.
Scoala baimareana de pictura a fost initiata de pictorul Hollosy Simon in 1896. Artisti ca
Ferenczy Karoly, Thorma Janos, Reti Istvan, Ivanyi Grunwald Bela, veniti in Baia Mare
impreuna cu Hollosi au fondat in 1902 Scoala Libera da Pictura.
Programul de vizitare:
Marti-duminica 10.00-16.30
Tel: 0262213964

- Muzeul judetean de istorie si arheologie,
infiintat in1904 in fosta Monetarie a orasului, monument istoric din sec XVIII (1734-1737),
detine un patrimoniu bogat, mare parte depasind importanta locala si regionala.
Programul de vizitare:
Marti-vineri 08.30-15.30
Joi 10.00-14.00- tezaur
Sambata, duminica 10.00-14.00
Tel: 0262213964
- Biserica Sfanta Treime, un locas de cult medieval in stil baroc construita in 1720.
- Casa Iancu de Hunedoara, terminata de Matei Corvin in sec Xv lea (1468).
- Turnul lui Stefan in stil gotic ridicat tot de Iancu de Hunedoara, folosit multa vreme la
supravegherea strategica a orasului.

- Bastionul Macelarilor de unde s-s tras glontul care la ucis pe haiducul Pintea Viteazul.
- Muzeul de Mineralogie, cel mai mare muzeu de mineralogie din Europa. Unele minerale sunt
raritati pe plan mondial iar altele pot fi clasate in categoria patrimoniului national, colectia
cuprinzand aproape 17.000 de esantioane.
Programul de vizitare:
Marti-duminica 09.00-17.00
Tel: 0262227517

Partii de schi
La 10 km de Baia Mare sunt partiile de schi de la Mogosa si Suior, iar la 15 km cea de
la Cavnic, diversificate pe grade de dificultate si dotate cu teleski.

Drumetii
Se pot face drumetii in functie de timpul pe care il aveti la dispozitie. De exemplu se poate vedea
in Baia Sprie intr-o excursie de 4 ore un lac sulfuros care-si schimba culoarea in functie de
concentratia de sulfuri si ioni de cupru - Lacul Albastru. Baia Sprie se afla pe drumul de la
Baia Mare la Sighet.

Muzeul Memorialul durerii
La Sighet se poate vizita fosta inchisoare devenita acum Muzeul Memorialul durerii; Casa
Memoriala “ellie Wiesel” – sigheteanul care a devenit laureat al premiului Nobel pentru pace.
Programul de vizitare:
Luni-duminică 9.30-18.30 (15 aprilie –15 octombrie)
Marţi-duminică 10.00-16.00 (16 octombrie-14 aprilie), luni închis

Cimitirul Vesel de la Sapanta.
La o distanta de 18 Km de Sighet se poate vedea Cimitirul Vesel de la Sapanta.Cimitirul
Vesel este un cimitir din localitatea Sapanta, judetul Maramures, faimos pentru crucile
mormintelor viu colorate, picturile naive reprezentând scene din viata si ocupatia
persoanelor înhumate. Pe unele cruci exista chiar versuri în care sunt amintite, deseori cu
nuante umoristice, persoanele respective.
Ineditul acestui cimitir este diferentierea fata de majoritatea culturilor popoarelor, care
considera moartea ca un eveniment foarte solemn. În anul 1935, la sugestia preotului grecocatolic Grigore Ritiu, care era si profesor de romana si latina, Stan Ioan Patras a realizat partea
verticala a crucilor ceva mai lat, cu loc pentru epitaf. Din 1935 dateaza primul epitaf, iar din
anii 1960 încoace, întreg cimitirul a fost populat cu circa 800 astfel de cruci, sculptate din
lemn destejar, devenind un muzeu în aer liber de natura unica si o atractie turistica.
Unele cruci sunt pictate pe ambele parti. Pe o parte este plasata o descriere a vietii celui îngropat,

iar pe celalalt o descriere a motivului mortii.
Programul de vizitare:
zilnic intre orele 10.00 - 18.00 Taxa Intrare: - copii 2 lei - adulti 4 lei Taxa Foto: 4 lei

In Tara Maramuresului se pot vedea mai multe biserici de lemn.
De exemplu in Barsana, Biserica de lamn “intrarea Maicii Domnului in Biserica”, atestata
documentar inca din 1720. La 7 km de la Baia Sprie in directia Cavnic, se afla biserica de
lemn de la Surdesti, construita în 1766 si are o înaltime totala de 54 m. Acoperisul are doua
randuri de stresini care înconjoara biserica. Grinzile din stejar ale peretilor au fost asezate pe o
fundatie din piatra. Pictura interioara a bisericii dateaza din 1783. Biserica este inclusa din
anul 1999 în lista patrimoniului cultural mondial Unesco. De asemenea se pot vedea biserici de
piatra datand din 1330-1340 in comuna Bogdan Voda si in Cuhea.
Manastirea Rohia
Un loc de frunte il ocupa si Manastirea „Sfânta Ana” - Rohia, din „Tara Lapusului”, judetul
Maramures. Asezata intr-un cadru pitoresc, pe coama unui deal, in mijlocul unei paduri de fag
si de stejar, Manastirea Rohia constituie locul privilegiat al cautatorilor de liniste si reconfortare
sufleteasca, al iubitorilor de frumos artistic si natural.
Manastirea " Sfanta Ana"- Rohia
435612 - Rohia nr. 18
E-mail: manastirearohia@yahoo.com
Telefon : 0262 387605

Mocanita de pe Valea Vaserului
Din anul 1932 CFF Viseu de Sus functioneaza aproape fara întrerupere. De luni pana sambata,
trenurile de productie transporta busteni de pe Valea Vaserului la fabricile de prelucrare a
lemnului din Viseu de Sus. CFF Viseu de Sus este singura din Europa care inca mai este
folosita pentru transportul lemnului. Astazi circula din mai pana in octombrie, in mod
regulat, trenuri cu abur pentru turisti si iubitori de cai ferate.
info@cffviseu.com
Tel. +40 262 353 381 (între orele 7 - 20)
Fax +40 262 353 384
Mobil +40 744 686 716 (între orele 7 - 20)

Va asteptam cu drag!

