3

ȚĂRI,

GRATUIT

220.000 exemplare,
în limbile maghiară,
slovacă și română

APARE O DATĂ
LA DOUĂ LUNI

+

CONȚINUT ONLINE
ACTUALIZAT ZILNIC

OFERTA MEDIA

2020

REVISTA CĂLĂTORILOR CURIOȘI

ÎN PESTE

210

STAȚII MOL

DIN ROMÂNIA

2020

OFERTA MEDIA

REVISTĂ DE TURISM
NOUĂ, GRATUITĂ

42

DISTRIBUȚIE:

CĂLĂTORUL FLĂMÂND

RESTAURANTE CU SPECIFIC
PESCĂRESC!

În cele peste 210 stații MOL din România,
respectiv în benzinăriile MOL din Ungaria
și Slovnaft din Slovacia.

5 +1 L O C U R I U N D E M E R I TĂ S Ă M E R G I
În meniul oricărei veri își găsește sigur locul peștele. Cu cât mai proaspăt, cu atât
mai gustos! Am adunat la un loc câteva locuri, de la păstrăvării la restaurante
în care se prepară feluri excepţionale din pești de apă dulce.

C

Tiraj:
• Ungaria: 110.000 exemplare
• Slovacia:
– În limba maghiară: 5.000 exemplare
– În limba slovacă: 40.000 exemplare
• România:
– În limba maghiară: 10.000 exemplare
– În limba română: 55.000 exemplare

Revista călătorilor curioși

onsumul mediu anual de pește pe
cap de locuitor este de 7 kg în Ro-

mânia, cu mult sub media generală
europeană, în condițiile în care nu toate
țările europene se pot mândri cu acces la
mare și mai ales cu Delta Dunării. Avem

FISH 4 LIFE –
HĂRMAN (JUD. BRAȘOV)

$$$

12

AUTÓTESZT

TEST/AUTO

HAI LA MUNTE!

R

evista Drive este publicaţia
MOL care apare o dată la două
luni și conține articole despre
călătorii. Se găsește gratuit la toate cele
peste 210 stații MOL din țară. Scopul
ei este de a inspira cititorii care vor
să călătorească în țară și peste hotare,
așa că va cuprinde descrieri mai lungi
de călătorii și orașe, trasee de drumeție,
clasamente pe diferite subiecte,
materiale tematice, respectiv curiozități
gastronomice legate de destinații.
Își vor găsi locul și sfaturi concrete,
recomandări de cazare și restaurante,
propuneri de programe și alte informații
practice, uneori prin glasul unor oameni
cunoscuți. Deși conținutul se referă și
la destinații mai îndepărtate de peste
hotare, accesibile cu avionul, focusul
principal este pe călătoriile cu mașina.
Astfel materialele auto au prioritate,
fie că este vorba de teste, noutăți sau
chiar informații și sfaturi practice legate
de călătoria cu mașina. Revista apare
în trei limbi, în slovacă și maghiară în
Slovacia, respectiv română și maghiară
în România. În cazul primului număr,
toate cele trei reviste se concentrează
pe destinații interne.

L

MOTOR
4 cilindri, 2,0 litri
turbo diesel

PUTERE
MAX.
190 CP

REVISTĂ
GRATUITĂ

TRANSMISIE
automată
8 trepte

VITEZĂ MAX.
219 km/h

CONSUM
MIXT

la intrare, ambientul seducător fiind ca o
imagine dintr-o carte de povești: albastrul

că peștele, legumele și fructele din meniu

rie și până la file comestibile din poveștile
românești, Măria Sa Păstrăvul, alături de

pereților și culorile specifice lumii subacvatice te îmbie să stai și să savurezi peștele,
de parcă ai fi intrat în lumea mitică a lui
Posseidon. Peștele sălbatic de apă dulce
este preparat aici la înalt nivel pentru a satisface și cei mai exigenți gurmanzi. Borşul
de peşte e poate cel mai bun din ţară…

DIMENSIUNI

anturaj mirific, oferind și cazare, spații de
joacă și de aventură.

facebook.com/Fish4LifeBrasov/

pastravariabratioara.ro

PĂSTRĂVĂRIA RIN
– ROMULI (JUD. BISTRIȚA)

$$

Comori naturale
şi artificiale

GLA arată bine în oraş, dar nu pare ridi
col nici pe drumurile forestiere. Publicul
ţintă al crossoverelor compacte premium
– persoane sau cupluri cu un stil de viaţă
activ, de obicei fără copii – vor aprecia de
signul offroad, mai îndrăzneţ, accentuat
şi de jantele mai mari, chiar şi de 20 inci.
Noua generaţie este cu 14 mm mai
scurtă decât predecesoarea, însă mai lată
(+30 mm), mult mai înaltă (+104 mm) şi cu
un ampatament mai lung (+30 mm). Inte
riorul este vizibil mai spaţios, iar designerii
au reuşit să mărească şi portbagajul – cei
435 litri par suficienți chiar şi pentru excur
sia unui grup de prieteni.
La prima vedere se simte că GLA este
acum o rudă mai apropiată de SUVurile
mărcii (GLC sau GLE), decât de modelele
compacte (Clasa A şi Clasa B). Cel puţin
ca apariţie şi valoare de utilizare, deoarece
majoritatea tehnologiei este în continuare
comună cu cele din urmă. Acest lucru este
trădat şi de designul interior, poziţia scau
nului fiind în schimb cu 140 mm mai înaltă
decât la Clasa A, vizibilitatea mai bună ofe
rind un avantaj atât la urcarea pe munte,
cât şi pe şoseaua care duce până acolo.

DRIVE
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SEZON

VARA ÎN MARAMUREȘ

GHIDUL NOSTRU:
IRINA PĂCURARIU

VARA ÎN MARAMUREŞ

REGIUNE
ISTORICĂ
ÎN NORDUL
ŢĂRII.
NUMĂRUL DE
LOCUITORI AI
JUDEŢULUI
MARAMUREŞ:
461.000.
PUNCTUL CEL
MAI ÎNALT:
PIETROSUL MARE
(2.303
metri).

L

ocalnici ospitalieri. Tradiții ce se
păstrează și în zilele noastre. Feluri de mâncare de la munte, ce
nu s-au schimbat de secole. Biserici de
lemn ce aparțin Patrimoniului Mondial.
Râuri și pârâuri ce străbat văile adânci.
Căpițe de fân. Stânci dramatice, chei și
creste. Turme de oi ce presară câmpurile
înflorite de pe dealuri. Porți impozante,
gravate în lemn.

Din cauza pandemiei de coronavirus,
la data apariției primului număr ne vom
axa numai pe destinații interne. Revista
oferă conținut cuprinzător și idei de călătorie în țară, luând în considerare toate
măsurile de precauție.

UN CIMITIR MAI
PUȚIN TRIST
Cimitirul Vesel din Săpânţa se datorează
lui Stan Ioan Pătraș, care între anii 1935
și 1960 a decorat crucile de căpătâi ale
morţilor din sat în stil naiv, folosind
elemente grafice și texte haioase.
Ilustraţiile arată ori capitole din viaţa
defunctului, ori circumstanţele în care
a murit. Tradiţia s-a păstrat iar astăzi în
jurul bisericii există circa 800 de cruci
vesele pictate în albastru.

Aceste imagini ne vin în minte atunci
când auzim de Maramureș. Este bine –
regiunea montană cu o multiculturalitate
etnică nici nu dorește să pară altfel. Este
hipsterish și trendy exact atât ca în pozele
de pe Instagram care arată spectaculosul
mediu natural și construit din zonă. Nu
vrea să se redefinească, își oferă vechile
valori. Iar pe acestea le putem descoperi
într-un mod plăcut și interesant.

MARAMUREŞUL
OFERĂ ÎN
CONTINUARE
VALORILE SALE
TRADIŢIONALE.

DRIVE

LEGENDE REÎNVIATE

PE URMELE AMINTIRILOR
LUI CREANGĂ
„Amintiri din copilărie” este o lectură îndrăgită de toţi – ce-ar fi să pornim la
drum cu cartea lui Ion Creangă drept ghid turistic?

X

X

CARTEA

34

HUMULEŞTI

Casa părintească din Humulești a devenit astăzi

fish-house.ro

proaspete de cea mai bună calitate.

CÂTEVA SUBIECTE DIN CONȚINUTUL
REVISTEI DIN IULIE-AUGUST :
• Descoperim atracțiile ascunse ale Maramureșului
• City break la Oradea
• Călătorim în Moldova, pe urmele
Amintirilor din copilărie
• Ne scăldăm în lacuri răcoritoare ascunse, mai puțin cunoscute
• Recomandăm cele mai bune restaurante cu mâncare din pește de apă dulce
• Vizităm cele mai bune parcuri de aventuri ale țării
• Pornim în urma geocache-urilor și
căutăm comori în cadrul excursiilor

AVENTURĂ

AVENTURĂ

ADRENALINĂ LA MAXIM

putem descoperi strana unde a cântat Ion Creangă.
Vizitând Biserica-muzeu „Ion Creangă”, e uşor să ne
amintim de povestea despre anii de școală: calul
Bălan pe care-l încălecau copiii năzdrăvani și Sfântul
Nicolai cel „din cui” cu care erau „altoiți”.

Muzeul Memorial Ion Creangă. Satul „vechi răzeșesc” de pe vremea scriitorului este azi un cartier
al oraşului Târgu-Neamț, iar pe strada care poartă
numele autorului „Amintirilor din copilărie”, la numărul 10, putem pătrunde în casa unde s-a născut

După restricţiile ultimelor luni, copiii ne vor fi recunoscători atunci când le oferim un
program de calitate. Dacă întreaga familie vrea să se destindă și să se încarce cu energie,
parcurile de aventuri pot fi o opţiune excelentă atât pentru cei mici, cât și pentru școlari.

Creangă și unde a petrecut mare parte din viață. Cu
o arhitectură populară, cu prispă de lut și bârne de
susținere groase și lutuite, casa memorială a scriitorului a fost ridicată în 1830. „Prichiciul vetrei cel
humuit” de care se ținea Creangă când începuse a
merge poate fi văzut și azi și, la fel, cuptorul unde se
ascundea sau mai trăgea un pui de somn. În Parcul
tematic „Ion Creangă” din apropiere, vizitatorii se
pot întâlni cu personaje din „Amintiri din copilărie”,
dar și din Povești.

MERITĂ SĂ
AVEM LA NOI:
X

mănuşi sport
pentru ciclism
sau mitene
de navigaţie

SOCOLA

minarul Teologic și tot în acest edificiu, inclus astăzi
pe lista monumentelor istorice, se află mormântul
arhimandritului Isaia Teodorescu sau Popa Duhu,
cum îl numește scriitorul în „Amintiri din copilărie”.
În prezent, biserica este situată în curtea Spitalului
de Psihiatrie Socola.
X

AVENTURA – BRAȘOV
pentru toate categoriile de vârstă, aventurierii fiind așteptați pe cele 16 trasee de
dificultate progresivă. Cățărătorii începători
dar curajoși își pot încerca puterile pe traseele mai ușoare, iar dacă reușesc, trec mai
departe la nivelurile mai dificile până la cel
de culoare neagră. Să nu omitem nici marea tiroliană de 300 de metri de deasupra
lacului! Pe lângă acestea, împrejurimile ca
din poveste ale Brașovului pot fi vizitate pe
bicicletă sau cu vehicule off-road speciale.
TRASEELE POT FI
ACCESATE DE LA
VÂRSTA DE 4 ANI

CEL MAI ÎNALT TRASEU, LA 20 METRI,
POATE FI FOLOSIT
DE CEI PESTE 16 ANI

CETATEA NEAMȚ

PARC-AVENTURA.RO

EDENLAND – BALOTEȘTI

ESCALADA – GURA HUMORULUI

Destinaţie ideală pentru relaxare şi distracţie în familie sau cu prietenii la doar 20
de km distanţă de Bucureşti. Oferta Edenland Park include 14 trasee în copaci de
diverse grade de dificultate, cea mai mare

Abilitatea corporală, concentrarea şi autodepășirea sunt cerute si dezvoltate în parcul dintr-un peisaj idilic, la o distanţă de 3

arenă de paintball în aer liber din România
(de 4.000 mp), escaladă, minigolf, tir cu ar-

venim cu familia, firma sau clasa, traseele
– fiecare cu câte 10-15 obstacole – sunt
practicabile şi fără cunoştinţe anterioare şi
sunt disponibile pentru toată lumea. Pentru toți cei care se plimbă cu plăcere în
natură şi în aer liber, dar care adoră golful,
există un complex minigolf cu 18 piste.

minute cu mașina sau 15 minute de mers
pe jos de centrul Gura Humorului. Fie că

cul şi tir sportiv, călărie. Puteți experimenta senzaţii tari sărind în gol de la 15 metri.

medievală unică.

O altă atracţie populară constă în căsuţele
din copaci, total funcţionale, care pot fi refugiul liniștit chiar şi pentru câteva nopţi.

DRIVE

TRASEELE POT FI ACCESATE DE LA VÂRSTA
DE 4 ANI

24

LA PROMOŢIE
ÎN BENZINĂRII
Paginile 48–49

DRIVE SEAMĂNĂ CU UN
PRIETEN BUN: ÎI ASCULŢI
SFATURILE ŞI ÎŢI PLACE SĂ
CĂLĂTORIŢI ÎMPREUNĂ.

CITY BREAK

TRASEELE POT FI ACCESATE DE LA VÂRSTA
DE 4 ANI

ORADEA

12 TRASEE PENTRU
COPII ŞI TINERI,
4 TRASEE PENTRU
ADULŢI

PRODUSE

35

Unul dintre cele mai mari parcuri de aventură din țară oferă experienţe de neuitat

Ozana „cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul” este râul Neamț, care străbate depresiunea intramontană Pipirig, traversează orașul Târgu Neamț
și se varsă în Moldova. După cum ne spune Creangă,
în Ozana (râul Neamț) „se oglindește cu mâhnire, de
atâtea veacuri, Cetatea Neamț”. Fortăreața datând
de la sfârșitul secolului al XIV-lea și consolidată de
Ștefan cel Mare străjuia valea Moldovei și a Siretului,
la fel și drumul care trecea peste munte în Transilvania. Poate fi vizitată și astăzi, oferind o atmosferă

DRIVE

din București i s-au alăturat și alți chefi de
talie internațională, servind preparate unice dar simple, folosind doar ingrediente

bucătăria complet utilată.
deltaroyal.ro

Școala din Broșteni, Suceava, unde scriitorul a fost

Drumul pe urmele operei autobiografice a lui Creangă ne poartă până la Iași, la Biserica „Schimbarea la
Față” – Socola, edificiu ctitorit de domnitorul Alexandru Lăpușneanu. Aici a urmat Ion Creangă Se-

CE SĂ VEZI, SĂ GUŞTI, SĂ ÎNCERCI –
PENTRU TOATE VÂRSTELE

barca pe lacul Razim, să practicăm pescuit sportiv și să ne preparăm bucatele în

39

BISERICA DE LEMN DIN BROŞTENI

dus de bunicul David Creangă se afla în pronaosul
bisericii din lemn Sfântul Nicolae, care este astăzi
Biserica-muzeu „Ion Creangă”. Construită în 1779,
biserica are o colecție muzeală impresionantă de
exponate istorice, religioase și etnografice. Tot aici,

Capodopera lui Ion
Creangă
a fost scrisă
între 1881
și 1888,
oferind
o relatare
detaliată
a copilăriei
scriitorului.

LUMEA LUI
CREANGĂ, ACUM

din ingredientele din propria gospodărie
și ferma piscicolă certificată ecologic, dar
aici avem posibilitatea și să mergem cu

DRIVE
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LEGENDE
REÎNVIATE

Platforma online a revistei Drive va fi
accesibilă din data de 15 august, cu 1-3
actualizări zilnice, și este bazată parțial pe
conținutul revistei. Majoritatea articolelor
vor fi însă materiale de călătorie ce nu se
regăsesc și în varianta tipărită.

DESPRE PRIMUL NUMĂR:

INFO

Maramureșul este o atracţie turistică iarna, la schi, dar regiunea își etalează cu
adevărat frumuseţea vara – niciun membru al familiei nu rămâne fără programe
interesante, atracţii de văzut ori bunătăţi de gustat.

IAŞIUL MEU

17

Porţile de lemn
au devenit
simbolurile regiunii

ÎNAINTE SAU DUPĂ?

pescărești cu 2 stele Michelin din Londra,
pentru a-și dezvolta pasiunea pentru fructele de mare și pește. Aventurii Fish House

DRIVE MAGAZIN
DRIVE

PREZENȚĂ ONLINE:

DRIVE

CAFEA ȘI APĂ

$$$$

Chef Zoran – Zoki – originar din Croația
a devenit chef recunoscut la doar 14 ani
și s-a instruit în cele mai bune restaurante

MAI SCURT, MAI SPAŢIOS

435/1.430 litri

PREŢ BAZĂ

20 DE ANI DE GEOCACHING

FISH HOUSE – BUCUREȘTI

canalele Deltei, stau căsuțe de stuf parcă
desprinse din povești. Felurile tradiționale
din meniul restaurantului sunt preparate

DRIVE MAGAZIN

X

CAUTĂ CUTIA!

blueacqua.ro/mamaia

$$$

Pe malurile lacului Razim, ascunse printre

atura practică a modelelor hatch
back şi versatilitatea SUVurilor

1.616 mm

45.662 euro
(cu TVA)

LACURI
ASCUNSE

tică până nu demult, când Nina Rus a început să... viseze. Mai timid la început, dar
cu multă încredere, în aproape zece ani
păstrăvăria Rin a devenit cel mai căutat loc
în zonă pentru peștele bun și pregătit cu
suflet în atmosfera curată și prietenoasă de
către Nina, care a ajuns între timp chef spe-

DELTA ROYAL –
SABANGIA (DELTA DUNĂRII)

construcţie mult mai matură.

(L/l/î)
4.410/1.834/

PARCURI DE
AVENTURĂ

salatele din grădina Ursului, își etalează
calitățile pentru cei ce poposesc în acest

modern aduc un plus de rafinament celor
care vor să savureze feluri speciale.

doilea atribut. Un lucru prea mărunt pe
piaţa actuală, fapt realizat şi de producă
torul german – astfel a doua serie este o

5,7 l/100 km
(WLTP)

PORTBAGAJ

3

$$$

Specificul pescăresc al restaurantului Blue
Aqua de pe faleză ne întâmpină încă de

– asta se aşteaptă în teorie de la
un crossover compact. Vândută pe plan
mondial în peste un milion de exemplare,
prima generaţie de MercedesBenz GLA,
prezentată în 2014, sa dovedit, fără îndo
ială, un succes. Deşi sa autoproclamat a fi
un crossover urban, fiind o versiune puţin
ridicată şi redesenată a Clasei A, GLA şia
luat în serios mai degrabă doar cel deal

CUPLU MAX.
400 Nm

EXTREM

BLUE AQUA – MAMAIA
$$

unde toată familia găsește ceva de savurat.
De la păcălitul foamei cu soarele în farfu-

facebook.com/rinpastravarie/

MERCEDESBENZ
GLA 220D
4MATIC
STYLE

PĂSTRĂVĂRIA BRĂTIOARA –
CÎNDEȘTI (JUD. ARGEȘ)

Un colț de rai la poalele munților Iezer,

cializat și apreciat în preparate din pește.

Prima generaţie de Mercedes-Benz GLA a fost mai degrabă
un model compact urban decât un crossover autentic.
Noua serie se descurcă oare şi ca maşină pentru excursii?

mâncărurilor bune cu pește este ca ingredientul de bază să fie cât mai proaspăt posibil şi timpul de gătire să fie cât mai scurt.

ta păstrăvăriei de lângă Brașov, în direcția
Lunca Câlnicului, este Farm to Table, adiprovin direct din ferma proprie, asigurând
o prospețime absolută, ca la bunica la țară.
Atmosfera pitorească a locului și interiorul

13

foarte multe specii de pești în râuri și lacuri, iar localurile cu specific pescăresc
sunt mai multe peste tot în țară. Secretul

Deviza restaurantului pescăresc din incin-

Comuna Romuli de la poalele Munților
Rodnei nu era cunoscută ca atracție turis-

07-08/2020
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OPT TRASEE CU GRADE DE DIFICULTATE
CRESCĂTOARE

Un city break în orașul din Crişana, plin de clădiri emblematice, terase îmbietoare și
spa de calitate se poate transforma în experienţe pe care ţi le vei aminti toată viaţa.

EDENLAND.RO

PARC-AVENTURI.RO
1. ARHITECTURĂ
ART NOUVEAU

ARSENAL – ORĂȘTIE
Un loc unde vom regândi preconcepţiile
legate de parcurile de aventură. Pe lângă

cutreiera terenul de 88 de hectare cu bicicleta sau cu scuterul electric. Toate astea într-un ambient unic – în parcul construit pe

traseele tiroliene „clasice”, Arsenal Park ne
oferă o mulţime de alte activităţi: tir cu arcul

teritoriul unei fabrici de armament și muniție
putem avea parte și de instrucție militară.

sau cu arme de foc, echitaţie, paintball, escaladă, minigolf, powerfan jump. Ori putem

Atmosfera este accentuată și de cele peste
o sută de vehicule militare istorice expuse.

TRASEELE POT FI
ACCESATE DE LA
VÂRSTA DE 8 ANI

PENTRU COPII ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A
TRASEELOR ESTE DE
3 METRI – PENTRU
ADULŢI CHIAR ȘI 41
METRI

Clădirile splendide în
stil art nouveau sunt
martorii vieții multiculturale efervescente de
la începutul secolului
20. Oradea a câștigat
pe drept calitatea de
membru al Rețelei
Orașelor Europene
Art Nouveau mulțumită unor capodopere precum Palatul
Vulturul Negru din
centru, cele două Case
Adorján, Casa Poynár,
Palatul Apollo, Palatul
Stern, cele două Palate Moskovits și casa
Darvas-La Roche care
din august găzduiește
Muzeul Art Noveau.
Majoritatea clădirilor sunt renovate,
păstrând elementele
arhitecturale originale.

Orarele, respectiv regulamentele de siguranţă
pot fi schimbate în funcţie de starea de pandemie, astfel este indicat ca înainte de vizitarea
unui parc să ne interesăm care sunt măsurile
în vigoare.

2. LOCALURI
PLINE DE
ATMOSFERĂ

ARSENALPARK.RO

Pe lângă pietonala din
inima orașului, un alt
traseu apreciat este
malul râului Crișul
Repede, care străbate
orașul. În parcurile
umbrite, atmosfera
plăcută și liniștitoare
este oferită de terase
pline de viață (Petit Café, RIVO) și de
restaurante moderne,
construite deasupra
râului (Dock, Spoon,

DRIVE

Crinul Alb). La poalele
clădirilor elegante ne
așteaptă localuri unice,
precum BaRaw de lângă clădirea grandioasă
a Palatului Justiției, bistroul de vinuri ReWine
vizavi de Biserica Romano-Catolică „Sfântul
Spirit” ori terasele de pe
aleea Vasile Alecsandri
din centru.

1.

3. RELAXARE
ÎN APĂ
Regiunea este vestită
datorită apelor termale
ce se găsesc aici, și care
multă vreme erau accesibile doar la hotelurile
și ștrandurile din stațiunile din jurul orașului.
Însă de când a fost
deschis centrul modern
Nymphaea Aqua Park,
nu mai trebuie să
părăsim orașul pentru
a petrece timpul la spa.
Toboganele în număr
mare sunt preferatele
copiilor, dar și părinții
se pot relaxa excelent
în saune, băi turcești și
piscine terapeutice.

4. CADRU
MEDIEVAL
Istoria bogată a localității atestate de peste
900 de ani poate fi
vizionată la muzeul din
incinta cetății Oradea,
iar o plimbare în edifi-

2.

3.

4.

DRIVE

ciul unic în Europa de
Est, în formă pentagonală va fi un moment
memorabil – sunt șanse mari ca în curtea interioară ori prin parcul
de la poalele zidurilor

cetății să întâlnim un
târg meșteșugăresc ori
un festival de amploare. Oradea păstrează
și alte amintiri timpurii:
catedrala romano-catolică este cea mai

mare biserică construită în stil baroc din
România, având pe o
latură palatul episcopal
la fel de impozant, iar
pe cealaltă arcadele din
Șirul Canonicilor.
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BAZAR

BAZAR

TOVARĂȘI DE DRUMEȚIE

BIDON PENTRU APĂ NALGENE
EVERYDAY OASIS
Bidonul de 1 litru este perfect atât pentru
băuturile calde cât și cele reci. Datorită gâtului
îngust, este ușor de turnat din el, astfel nu se va
irosi nicio picătură de lichid.

Un echipament de trekking bine organizat poate să ne ţină companie mai mult de
un sezon, poate chiar o viaţă întreagă. Vă arătăm ce să achiziţionaţi dacă vreţi să vă
dăruiţi în totalitate savurării naturii fără a fi deranjaţi de echipamentul incomod.

E

LANTERNĂ FRONTALĂ PETZL TIKKA
Lanternă frontală compactă și ușoară. Datorită
fasciculului larg de lumină și a celor trei moduri
de funcționare, oferă întotdeauna suficientă
lumină pentru împrejurimile apropiate.

TACÂM SPORK ROCKLAND 3 IN 1

CĂCIULĂ W COLUMBIA MESH HAT II
xcursioniștii experimentați știu deja
cât de mult depind de un echipa-

ment bine ales, acesta oferindu-le
un real sprijin - pe lângă confort în parcurgerea aventurilor din pădure. Fie
că plouă ori e soare, că alegem un traseu
lung, unul scurt sau unul abrupt, produsele
prezentate vor fi adevărați tovarăși în trekking atât pentru începători cât și pentru
profesioniști. Piesele prezentate pot face
față și în zona urbană, fiind adaptate atât
condițiilor urbane, cât și off road.
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Versatil, rezistent, uşor de curăţat, indispensabil pentru ieşirile în natură.

Şapcă de baseball ajustabilă pentru femei. Partea din
spate este foarte bine aerisită

SALTEA DE ȘEZUT
THERMAREST Z-SEAT

pentru că are plasă, ceea
ce o face perfectă atât pentru plimbări estivale urbane
cât și pentru drumeții.

Saltea de șezut rezistentă și
ușoară, cu izolare termică.
Ocupă puțin loc și oferă
confort în timpul drumeției.

OCHELARI DE
SOARE QUECHUA
Lentilele ochelarilor de
soare MH140 au fost
proiectate special pentru

REZERVOR APĂ KALENJI
Este un tovarăș perfect atât în
alergare cât și în drumeții, când
hidratarea este deosebit de

excursii de ingineri opticieni, filtrând în proporție de 100% razele UV
dăunătoare. Sunt ușori și

importantă. Pe lângă utilizarea
extrem de ușoară asigurată de
paiul încorporat și deschiderea
glisantă, și reumplerea rezervo-

comozi, oferind protecție
perfectă în drumeție.

GEACĂ COLUMBIA HEATHER
CANYON SOFTSHELL

rului de 1 litru este ușoară.

Zona de talie a jachetei hidrofuge este
reglabilă cu ajutorul unui șnur culisant, iar
datorită croielii suple şi materialului cu 7%

BEŢE TREKKING
LEKI KHUMBU

elastan, asigură o mare libertate de mișcare
în timpul drumeției.

Bastonul din trei părți AntiShock ajută
la protejarea articulațiilor în timpul
drumeției, în plus oferă o deplasare

PANTOFI COLUMBIA
SHIFT OUTDRY MID

confortabilă și sigură pe teren dificil,
chiar și cu un rucsac mare.

Este un model care acoperă o gamă largă de exigenţe, întrucât este și funcțional, și elegant în același
timp, atât în oraș, cât și în aer liber. Partea superioară
confecționată din material textil cu membrană Outdry garantează impermeabilitate totală.

ȘOSETE TREKKING MUND ALTAI
Oferă confort complet pentru o gamă largă de drumeții, de la
urcarea și cucerirea Himalaei până la o plimbare pe malul lacului.
Confortul este sporit de țesătura dublă, căptușită și cu o talpă
suplimentară, cusături plate și tehnologia „Stay-Dry”.

ȘORT COLUMBIA SILVER
RIDGE CARGO

GEACĂ COLUMBIA
SPLASH A LITTLE II
Jachetă impermeabilă șic, multifuncțională. Membrana Omni Tech

RUCSAC THE NORTH FACE EXPLORE
FUSEBOX (14 L)

Pantaloni scurți de damă cu
croială clasică, în care nu este

asigură rezistență totală la intemperii,
împiedică pătrunderea apei, permi-

Bretelele căptuşite, reglabile, şi panoul din spate căptuşit
fac ca rucsacul dreptunghiular realizat din material robust

o problemă dacă transpirați se usucă rapid. Inserțiile cu elas-

ţând în acelaşi timp transpiraţiei să fie
eliminată. Manșetele cu velcro și gluga

să fie într-adevăr confortabil. Extrem de practic datorită
numeroaselor compartimente și curelelor de susținere

tic în zona taliei și croiala vă ajută să vă mișcați cu ușurință.

mare o fac extrem de practică.

a pieptului, precum și buclelor de fixare a echipamentelor.
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PREŢURI ŞI DIMENSIUNI:
Suprafaţă

Dimensiuni (mm)

Preţ

1/1

cut: 210x297 mm

trim: 220x307 mm

oglindă: 185x265 mm

4190 EUR+TVA

2/1

cut: 420x297 mm

trim: 430x307 mm

oglindă: 400x265 mm

6160 EUR+TVA

1/2 orizontal

cut: 210x146 mm

trim: 220x156 mm

oglindă: 185x130 mm

2335 EUR+TVA
1097 EUR+TVA

1/4
B2

cut: 210x297 mm

trim: 220x307

oglindă: 185x265 mm

5035 EUR+TVA

B3

cut: 210x297 mm

trim: 220x307

oglindă: 185x265 mm

4473 EUR+TVA

B4

cut: 210x297 mm

trim: 220x307

oglindă: 185x265 mm

5316 EUR+TVA

PARAMETRII REVISTEI

CONDIŢII TEHNICE

Număr de pagini: 48+4 pagini color
Dimensiuni: 210x297 mm(A/4)
Calitatea hârtiei: Copertă - 170 gr, interior:
galerie one lucios 90 gr
Tipărire: offset rotativ

Format: jpg, tif, 300 dpi, CMYK,
culori proof
Densitate: 60

APARIŢII:
Ediţie

Data apariţiei

Deadline comandă

Deadline predarea
materialelor

Iulie

2020. 07. 01.

2020. 05. 29.

2020. 06. 08.

Septembrie

2020. 09. 01

2020. 07. 27.

2020. 08. 10.

Noiembrie

2020. 11. 01.

2020. 09. 25.

2020. 10. 09.
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