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Drumul Sarii 
 

 

Targul Ocna 

Salina Targul Ocna  
 

 
 

Salina Targul Ocna este situata in inima Moldovei, pe valea pitoreasca a Trotusului, in zona Subcarpatilor Moldovei. In 

paralel cu activitatea de exploatare, prelucrare si comercializare a sarii, la Salina Targul Ocna s-a dezvoltat, in ultimii 

ani si activitatea de turism. Tmperatura constanta de 12 C, umiditatea de circa 50%, viteza foare scazuta a curentilor de 

aer si prezenta aerosollor salini, au facut din marile goluri rezultate i urma excavatiei sarii, locuri de neuitat pentru 

relaxare, agrement si sanatate. 

 

Amplasata la 240 m adancime si desfasurata pe o suprafata de 13000 mp, Salina Targul Ocna – un adevarat  “oras din 

adancuri” – ofera conditii pentru relaxare, activitati sportive si reculegere in lacasul sfant al bisericii, iar lacul cu aoa 

sarata si casada completeaza un peisaj inedit. Sunt amenajata in subteran: magazin de suveniruri, chiosc alimentar, 

spatiu pentru gimnastica, punct de prim ajutor, spatii de joaca pentru copii dotate cu leagane si balansoare, tobogane 

gonflabile si prelucrarii acesteia si despre virtutile sale terapeutice. 

In anul 1992, in inima masivului de sare a fost realizata una din primele biserici ortodoxe subterane din Europa, cu 

hramul “ Sf. Varna” – ocrotitoarea minelor. Iconostasele, scaunulimparatesc, aplicele si candelabrul ce asigura 

iluminarea bisericii, au fost mestesugite cu migala de minerii – artizani care au daruit o picatura din sufletul lor mare 

pentru vesnicie. 

 

Din anul 2010, la suprafata salinei s-a amenajat un modern starand cu apa sarata dotat cu sezlonguri si umbrele de soare, 

cu dusuri, cabinet medical, terasa si magazin. Cadrul natural completeaza reteta pentru o zi de neuitat. 

Natura a fost generoasa cu aceasta regiune, bogatiile naturale fiind variate, iar valoarea turistica a zonei este completata 

de o serie  de obiective si atractii turistice, printre care: manastirea Bogdana, Manastirea Adormirea Macii Domnului – 

Borzesti, Centrul de cultura Rosetti Tescanu – George Enescu, Schitul Stefan cel Mare, Statiunea Slanic Moldova, 

monumente comemorative si caldiri cu valoare arhitecturala si istorica. 

 

Tarife standard  LUNI-VINERI  

 

Bilet pentru 1 zi 

• adulţi: 32 lei/zi 

• copii peste 3 ani, elevi, studenți: 18 lei/zi 

• pensionari:25 lei/zi 
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Tarife pentru grupuri de minim 8 persoane: 

(grup format doar din 8 adulti sau 8 copii) 

• adulţi: 28 lei/zi 

• copii peste 3 ani, elevi, studenți: 15 lei/zi 

Suplimentar, se acordă o intrare gratuită pentru un însoțitor la: 

• 10 bilete cumpărate pentru grupurile de copii / 20 bilete cumpărate pentru grupuri de adulți 

 

Tarife pentru abonamente de minim 5 zile: 

• adulţi: 28 lei/zi 

• copii peste 3 ani, elevi, studenți: 15 lei/zi Se acorda gratuitate pentru copii mai mici de 3 ani. 

 

 

Tarife WEEKEND 

 

Bilet pentru 1 zi 

•  adulţi: 35 lei/zi 

• copii peste 3 ani, elevi, studenți: 20 lei/zi 

• pensionari:30 lei/zi 

 

Tarife pentru grupuri de minim 8 persoane: 

(grup format doar din 8 adulti sau 8 copii) 

• adulţi: 28 lei/zi 

• copii peste 3 ani, elevi, studenți: 15 lei/zi  

Suplimentar, se acordă o intrare gratuită pentru un însoțitor la: 

• 10 bilete cumpărate pentru grupurile de copii /20 bilete cumpărate pentru grupuri de adulți 

 

Tarife pentru abonamente de minim 5 zile: 

• adulţi: 28 lei/zi 

• copii peste 3 ani, elevi, studenți: 15 lei/zi Se acorda gratuitate pentru copii mai mici de 3 ani. 

 

TARIFE ÎNCHIRIERI: 

MASĂ BILIARD 10 lei / 30 minute 

MASĂ TENIS 6 lei / 30 minute 

TOBOGANE 5 lei / 15 minute 

MINIGOLF 5 lei / 60 minute 

KART-URI: 

KART PT VÂRSTE ÎNTRE 3-8 ani 9 lei / 15 minute 

15 lei / 30 minute 

KART PT VÂRSTE ÎNTRE 5-90 ani 10 lei / 15 minute 

17 lei / 30 minute 

APARAT BOX: 5 lei/3 fise 

SCAUN VR – 20 lei/fisa 

 

Pensiunea Casa Elena 3*** 

 

 In imprejurimile pensiunii, clientii pot vizita urmatoarele obiective turistice: Salina; Strandul cu apa sarata si 
incalzita; Manastirea Magura; Statiunea Slanic Moldova; Barajul de acumulare de la Darmanesti si nu numai.  

 

                                                                                                                TARIF LEI / CAMERA     

Servicii  2022 

Camera dubla/noapte 193 

SUITA/noapte 275 

SUITA duplex/noapte 310 
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Praid 

Salina Praid 

 

Salina Praid din localitatea cu acelas nume, pe valea paraului Corund, seafla in zona centrala a Romaniei, in partea 

estica a aTransilvaniei, in bazinul Praid, denumit “ Tinutul Sarii” dupa cum a fost consemnat in documentele din secolul 

al XVIII-lea. Valoarea turistica a zonei este completata de o seie de obiective in apropierea Salinei Praid: Muntele de 

sare de la Praid, Lacul Ursu de la Sovata, Centrul de ceramica, de la Corund si statiunea balneoclimaterica Sovata. 

De asemenea, aceasta zona pitoreasca, ofera turistilor ocazia de a particia la nenumarate evenimente: renumitrul 

eveniment de la Praid “Festivalul Sarmalelor”, Balul Strugurilor, Zilele tineretului, Intalnirea Motociclistilor, Festivalul 

Narciselor, Sarbatoarea Paunului, Ziua celor 1000 de secuiance, Targ de ceramica, Festivalul Muzical, festivalul Berii, 

Jocurile iernii, Targ de Sf. Ana, Festivalul de dansuri populare, Targ de Sf. Iosif, Targ de Sf. Lazar, Targ de Sf. Tereza 

si multe altele. 

In salina Praid, in galeriile cu volume gigantice de mii de metri cubi, microclimatul bogat in aerosoli salini este constant 

pe toata perioada anului: temperatura de cca 15 C, viteza foarte scazuta a curentilor de aer si umiditate ambientala de 

aprox. 50%. 

Pentru un mod cat mai placut de petrecere a timpului, in supteran vizitatorii au la disposzitie: locuri de joaca, spatiu de 

creatie si agrement pentru copii, mese pentru tenis de masa, locuri de stat perimetrale, Club Aventura, parc de distractii, 

restaurant, crema cu degustari de vin ( cuprinde o selectie din 25 ferme viticole din 6 tari europene insumand 275 feluri 

de vin), cinematograf 3 D, cafenea, spatiu expozitonal cu istoricul salinei, punct sanitar, sala Mama si copilul, magazin 

de suveniruri, punct de informare turistica, capela ecumenica pentru cultul reformat, catolic si ortodox. 

Strandul cu apa sarata de langa Salina Praid extins si reamenajat este redeschis pentru turistii din anul 2014. 

Programul Salinei:  8h-16h (ultima intrare la ora 1430) 

 

Preturile pentru intrare in Salina Praid 

 

Abonament – minim 5 zile consecutive 

• Adult – 20 lei/zi 

• Copil 3-18 ani/elev/student – 15 lei/zi 

• Persoana cu dizabilitati (cu certificate de handicap) – 12 lei/zi 

 

Bilet pentru 1 zi 

• Adult – 35 lei/zi 

• Copil 3-18 ani/elev/student – 25 lei/zi 

• Persoana cu dizabilitati (cu certificate de handicap) – 20 lei/zi 

• Copil cu dizabilitati (cu certificate de handicap) – gratuit 
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Altus hotel &SPA 3* 

 
Altus Hotel & SPA oferă WiFi gratuit în întreaga proprietate și unități de cazare în Praid, la 15 minute de mers pe jos de Salina 

Praid. Parcarea privată a proprietății este gratuită. 

Toate camerele sunt dotate cu TV cu ecran plat și mini-frigider. Camerele includ baie privată. La cerere, se oferă uscător de păr. 

Hotelul pune la dispoziție un restaurant cu o terasă spațioasă, precum și facilități de conferințe. Centrul spa include piscină 

interioară, piscină cu apă sărată, cadă cu hidromasaj și baie turcească. 

 

Cazare  Perioada 10.123.2021 -28.02.2022 

DUMINICA-JOI VINERI-

SAMBATA 

PACHET 3 NOPTI + 1 GRATIS 

(in timpul saptamanii) 

Loc in camera dubla 230 lei/pers/zi 255lei/pers/zi 700 lei/pachet/pers 

Tariful  include: cazare  cu mic dejun inclus și acces (liber/ cu programare) la utilitățile SPA funcționale (BAZIN APA SARATA, 
PISCINA, JACUZZI - cu respectarea masurilor de protectie si cf. orarului de functionare).  

Alte cazari in apropiere:  Pensiunea Sovidek Guesthouse, Pensiunea Praid 3* 

 

 

Salina Cacica 

 

Salina Cacica este situata in localitatea cu acelas nume in judetul Suceava, la poalele estice ala Obcinei Mari. Intratra in 

ocna se face pe trepte de brad vechi de peste 200 de ani, mineralizate de saramura ce a patruns in lemn. Aerosolii salini 

cu efecte terapeutice, temperatura constanta de cca 10 , puritatea si  frumusetea locului, recomanda salina in orice 

anotimp pentru relaxare si agrement. Prin galeriile sapate in masivul de sare se ajunge la adancimea de 44 m in Grota 

Piticilor si in Sala de Bal. Langa inedita sala de bal cu balcon, la Munca ocnasilor de altadata a lasat adevarate lucrari de 

arta: scari de acces taiate in masivul de sare, taverne boltite sau galerii imense. Adevarata masura a maiestriei minerilor 

o constituie mica biserica daltuita in sare unde se pot vedea si astazi altarul, amvonul, chilia preotilorsi mica biserica 

daltuita in sare cioplita in care este inzidita icoana Sfintei Varvara, cand oficiaza perotii celor 3 culte in localitate: 

ortodox, romano-catolic si greoco-catolic. Alte atractii ale Salinei Cacica sunt: sala cuecou si muzelul minei. 

La suprafata, pe perioadele sezonului cald este si strandul cu apa sarata si anexele comerciale. 

Valoarea turistice a zonei este completata de o serie de obiective si atractii turistice, printre care: Biserica roamno-

catolica din Cacica, construita in anul 1904, careia in anul 2000, Papa Ioan paul al I- lea i-a acordat titlul de Basilica 

Miror, biserica greco-catolica cu hramul Sfanta Maria, “Grota Sfintei Maria”, “ Izvorul Sfant”, precum si manastirile sin 

Bucovina (Voronet, Putna, Sucevita, Moldovita etc). 

PROGRAM DE VIZITARE SALINĂ: 

Zilnic, intrarea in salina se va face pe serii de maxim 50 persoane: 

» la orele: 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00 

 

TARIFE: 
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» adulţi: 15 lei/zi 

» copii 3 - 14 ani: 8 lei/zi/pers 

 

FACILITATI: 

» Copiii mai mici de 3 ani au gratuitate. Accesul acestora se face în baza avizului/ recomandării medicului de familie sau pediatru, 

altfel, intrarea se face pe răspunderea adultului însoțitor. 

» La grupurile organizate de copii, la fiecare 10 copii un insotitor are gratuitate. 

» închiriere sală sport – 100 lei/h (maxim 12 persoane) 

 

Cazare in apropiere:  

Cacica - Pensiunea Casa Domneasca 4* 

VORONET  - Casa Elena 4* 

 

 

 

Slanic Prahova 

Salina Slanic Prahova 

 

 

Salina Slanic Prahova  

Salina Slanic este situata la cca. 100 km de Bucuresti, intr-un peisaj de o deosebita frumusete, conferita de zona de 

dealuri acoperita de paduri de foioase. 

Mina unirea din Slanic Prahova a fost deschisa vizitarii dupa anul 1970, accesul vizitoatorilor fiind asigurat prin 

cobaorarea cu “colivie” prin putul de extractie, amenajat pentru transportul de persoane, pana la adancinea de 208 m. In 

aceste palate de sare microclimatul bogat in aerosoli saini are o temperatura constanta de cca. 12 C si umiditaea aerului 

de aprox.50 %. 

Circuitul de vizitare din salina parurge un traseu care permite atat evidentierea unor elemente spatiale fascinante in 

structura interna a masivului de sare dar si ineditul ansamblu sculptural” Sala Genezei” realizat de artistii consacrati si 

amatori. 

In Salina Slanic Prahova, datorita dimensiunilor considerabile, se organizeaza diverse evenimente: competitii sportive  

(atletism, ciclism, orientare, aeromodelism etc), concerte, expozitii. In salina exista si un spatiu delimitat, dotat cu 

sezlonguri, fotolii si mese , unde vizitatorii cu afectiuni respiratorii, la recomandarea medicilor, po petrece cateva ore in 

liniste bucurandu-se de aerosolii salini. Mai sunt amenajate spatii pentru activitti sportive(mese pentru tenis de masa, 

biliard, locuri de joaca pentru copii dotat cu topogan gonflabil, saltea cu activitati trambulina cu sase locuri , structura 

madulara, carting. 

La mica distanta de salina se afla un obiectiv turistic deosebit: “muntele de sare”- un masiv de sare dezgolit, monument 

al naturii, in interiorul caruia se afla o veche ocna umpluta cu apa, creia localnicii ii spun “Grota Miresei” . In zona 
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tristii pot vizita manastirile Ghighiu, Zamfira, Crasana, Cheia, Suzana, carierea de tuf vulcanic Piatra Vede si se pot 

relaxa la strandurile “ Baia baciului”, “Baia Rosie”, “baile Verzi” sau in statiunea apropiata de Cheia. 
 

Program vizitare Mina Unirea 

 

Luni-Joi: ÎNCHIS  

 

Vineri: deschis  

» Programul de vizitare este cuprins in intervalul orar 08.00 - 16.00  

» Ultimul transport in subteran se efectueaza la ora 14.30 

 

Sâmbătă - Duminică: deschis  

» Programul de vizitare este cuprins in intervalul orar 09.00 - 17.00  

» Ultimul transport in subteran se efectueaza la ora 15.30 

 

TARIFE STANDARD:  

» adulţi: 33 lei/zi/persoană de luni până vineri 

» adulţi: 38 lei/zi/persoană în zilele de sâmbătă și duminică 

» copii peste 3 ani, elevi și studenţi cu vârsta până la 25 ani: 25 lei/zi/persoană 

» pensionari: 25 lei/zi/persoană 

» copii mai mici de 3 ani: gratuit (cu recomandare medicală, in lipsa acesteia accesul se face pe raspunderea adultului insotitor) 

 

GRUPURI:  

» minim 20 adulţi: 25 lei/zi/persoană și 1 însoțitor gratuit 

» minim 20 copii peste 3 ani, elevi și studenţi cu vârsta până la 25 ani: 20 lei/zi/persoană și 1 însoțitor gratuit la fiecare 10 copii 

» minim 20 pensionari: 20 lei/zi/persoană și 1 însoțitor gratuit 

 

ABONAMENTE DE MINIM 5 ZILE CONSECUTIVE: 

(Se iau in calcul doar zilele in care salina este vizitabila)  

» adulţi: 25 lei/zi/persoană 

» copii peste 3 ani, elevi și studenţi cu vârste până la 25 ani: 20 lei/zi/persoană 

» pensionari: 20 lei/zi/persoană 

 

Mentiuni:  

» Accesul cu animale de companie este interzis. 

 

Alte tarife  

» Loc de joaca - 10 lei/30 min  

» Karturi - de 1 loc - 9 Lei/15 min ; 15 Lei/30 min 

» Karturi - de 2 locuri - 12 Lei/15 min ; 20 Lei/30 min 

» Tenis de masa – 5 lei/30 min.  

» Biliard – 10 lei/30 min.  

» Table – 5 lei/60 min.  

» Taxa foto – 6 lei 

» Taxa video – 12 lei 

 

  Club Montana - Campina  

 

Motelul Montana ofera un set de servicii de calitate, prompte, asigurate de o echipa de oameni foarte bine instruiti. 
Cu un efectiv de 16 camere, simple, duble, triple sau cvadruple, va asigura o sedere cat mai placuta si odihnitoare! De 
asemenea va punem la dispozitie Wi-Fi gratuit, loc de joaca pentru copii si o parcare cu o capacitate de 60 de locuri. 
 

Perioada Camera dubla Camera tripla Camera cvadrupla 

2022 135 lei/zi/camera 155 lei/zi/camera 180 lei/zi/camera 
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Alte cazari in apropiere:   

Campina: Pensiunea Bavaria, Casa Tineretului 

Valenii de munte: Pensiunea Deli Cios  

 

 

 

Salina Turda 

 

 
 

In 1690, au inceput lucrarile la prima mina, Terezia, care gazduieste astazi o insula de sare, rupta parca din scenariile 

unui roman Sf. Aflata la 112 metri adancime, mina poarta numele impratesei Maria Terezia a Sfantului Imperiu Roman 

de Natiune Germana si este locul in care turistii coboara pentru a se plimba cu barca pe apele line ale lacului de sare sau 

pentru a citi in liniste o carte in timp cerespira aerul binefacator. Mina terezia ofera si o priveliste unica asupra peretilor 

decolorati cu stalactite si cu cascada de sare, declarata monument al naturii. 

Dupa Terezia, a inceput exploatarea minei Iosif, singura in care  sunetele se propaga in 20 de ecouri, datorita formei sale 

si lipsei comunicatiile cu alte Sali. In tandem cu aceasta, si mina Anton si-a donat resursele pentru ca Salina Turda sa 

devina cea mai valoroasa din Transilvania. 

 

Rudolf si Ghizela au fost ultimele mine de unde s-a extras sarea, folosindu-se o noua metoda se explatare- peretii erau  

sapati in forma trapezoidala, nu in clopot ca pana atunci. Astazi, mina Rudolf este punctul de atractie al salinei, locul in 

care proiectiile  de film si concertele de orice gen suntla ele acasa, iar sporturile, precum baschetul, tenidsului de masa, 

bawlingul sau minigolful sunt o experienta inedita pentru orice pasionat de miscare. In mina Ghizela a fost amenajat un 

stationar balnear bine dotat pentru pacientii cu afectiuni respiratorii, unde copiii se joaca in liniste, in timp ce parintii 

urmaresc stirile pe principalele posturi de televiziune sau navigheaza pe internet, gratie conexiunii Wi-Fi ofertita gratuit 

 

Povestea Salinei Turda nu ar fi completa fara galeria Franz Josef, sapata cu dalta si ciocanul din 1853 pana in 1870, 

pentru a transporta sarea la suprafata. Minereul era, insa, ridicat din subteran cu ajutorul crivacului, o masina de 

extractie actionata de caii reformati din cavalerie. In Sala Crivacului din salina, turistii pot vedea pe viu o astfel de 

masinarie, fiind singura din Europa pastrata pe locul sau initial. 

 

Salina Turda este pe deplin creatia taietorilor din sare, care i-au sculptat peretii de-a lungul sutelor de ani pentru ca noi 

sa le putem admira astazi opera, Meseria lor nu era deloc usoara, de aceea, inainte de a cobori in subteran, spuneau o 

rugaciune in altar, iar dupa apel se apucau de treaba. Dovada acestor fapte istorice este pastrata in Sala de Apel, unde 

poate fi admirata si Scara Bogatilor, construita din lemn de brad in stilul barocului transilvan in jurul anului 1700, pe 

care nobilii, propietarii salinei si preotii coborau spre punctele in care fusesera sapate gurile de deschidere ale minelor 

terezia si Rudolf. 

 

In 2008, mareata salina a intrat intr-un amplu proces d reamenajare, iar doi ani mai tarziu, aproximativ 500.00 de romani 

si straini ii coborau scarile pentru a marca debutul unei noi ere, a cele mai meobisnuite atractii turitice din Transilvania. 

 

Salina Turda este un dar al acestor meleaguri pentru oricine trăiește sau doar trece pe aici, ca turist prin Turda. Salina 

este un simbol și o sursă de prosperitate, de sănătate și de mândrie pentru fiecare turdean. 

Făurită în perioada 1853-1870, Galeria Franz Josef a fost realizată pentru a ușura și ieftini transportul sării la suprafață. 

Altădată, pe aici era transportată sarea, la început în saci puși pe spinările cailor, apoi, începând cu sfârșitul secolului al 

XIX-lea, cu ajutorul vagoneților tractați de cai. 
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După sistarea exploatării, Salina Turda a devenit adăpost antiaerian pentru populația orașului în perioada celui de al 

doilea război mondial și, mai apoi, în intervalul 1948-1992, un tronson al Galeriei Franz Iosif a fost utilizat ca depozit 

de brânzeturi. 

La terminarea ei, Galeria Franz Josef avea 780 m, dar până la sfârșitul sec. al XIX- lea a fost prelungită cu încă 137 m, 

ajungând la 917 m. 

Primii 529 de metri sau 280 de stânjeni ai galeriei, cum se spunea odinioară (1 stânjen este echivalentul a 1,89 m) 

traversează roci marno-argiloase, motiv pentru care acest tronson a fost susținut cu zidărie de piatră de 40 cm grosime. 

Pe peretele stâng al galeriei sunt amplasați picheți (plăcuțe de piatră) cu o echidistanță de 10 stânjeni, pentru a măsura 

lungimea galeriilor subterane. 

 

Mina Rudolf, o impresionantă lume a subteranului, care copleșește cu măreția și grandoarea sa, o veritabilă comoară 

din adâncuri, denumită astfel în onoarea prințului Rudolf al Austriei. 

Cupola trapezoidală a Minei Rudolf este adâncă de 42 metri, lată de 50 și lungă de 80, o adevărată operă de artă. Mina 

Rudolf este și ultimul loc în care sarea a fost exploatată la Turda. 

172 de trepte te conduc spre vatra minei. Se coboară 13 etaje, la fiecare pod de odihnă fiind marcat pe perete anul în 

care a fost exploatat nivelul respectiv. 

Pe semi-tavanul nord-vestic s-au format de-a lungul anilor stalactite de sare. Ele urmăresc direcția unei intercalații de 

sare macrocristalină de puritate ridicată (peste 99,9% NaCl).  

Viteza de creștere a stalactitelor este de cca 2 cm/an, iar lungimea maximă până la care se dezvoltă este de aproximativ 

3 m. 

Liftul panoramic oferă turiștilor o imagine de ansamblu asupra întregii mine. 

Acolo, la 120 metri în subteran, găsești o serie de activități inedite pentru spațiul în care te afli. Experiențe distractive, 

pentru cei mici și cei mari – un amfiteatru generos care găzduiește spectacole de tot felul, terenuri de sport, bowling, 

mini-golf, biliard, teren de sport, tenis de masă, dar și un loc de joacă pentru copii, cu tobogane și mini-panouri de 

baschet. 

Roata panoramică, înaltă de 20 metri, este, și ea, unică, fiind probabil singura roată panoramică din subteran din lume. 

Un parc de distracții și relaxare, sănătate la tot pasul, pentru toată familia. 

 

Din Mina Rudolf, coborâm puțin mai jos, în Mina Terezia. 

O cascadă de sare, un lac subteran, stalactite și eflorescențe de sare completează echilibrul inert al uriașului clopot. 

Este cea mai veche lucrare minieră din tot ansamblul Salinei Turda, sarea fiind exploatată în perioada 1690-1880. 

Exploatarea sării în acest tip de camere a lăsat în urmă goluri subterane de dimensiuni impresionante (în cazul minei 

Terezia): 90 m înălțime şi 75 m diametru. Adâncimea de la gura puțurilor până la baza minei este de 112 m.  

În Mina Terezia, stă, precum un domnitor,  lacul subteran. O splendoare unică, de până la 6 metri adâncime, fiind extins 

pe aproximativ 80% din suprafața vetrei camerei de exploatare.  În centrul lacului timpul a format o insulă din sarea 

reziduală depozitată aici după anul 1880, an în care a fost oprită exploatarea sării în această cameră. Chiar aici, în 

această zonă, aerul este cel mai curat, cu cea mai mică concentrație totală de microorganisme din aerul subteran, de 4 – 

10 corpi microbieni / m3. 

 

Galeriile prin sare te poartă către Mina Iosif, o mină conică ce coboară la 115 metri adâncime față de suprafață şi cu 

diametrul la bază de 67 m. A primit numele în onoarea împăratului Iosif al II-lea. 

O poți vedea doar prin intermediul balcoanelor săpate în sare, situate la nivelul galeriei de transport. Această mină este 

în amenajare acum, pentru a fi si ea inclusă în circuitul de vizitare destinat turiștilor. 

Totodată, denumirea de „Sala Ecourilor” vine de la reverberarea puternică a sunetului, datorată formei camerei și lipsa 

comunicațiilor majore cu alte lucrări miniere. Sunetele sunt redate de până la 20 de ori. 

O descriere din 1853 a Minei Iosif suna astfel : ”… prima ocna în care ești coborât într-un coș, cu funii, poate avea 

adâncimea de 50 de stânjeni. Are o formă perfect aparținătoare căpățânei de zahăr, care la gură e până la un punct 

căptușită cu lemn, mai jos începe să se deschidă și se tot lărgește, până ce clopotul se lasă pe talpa netedă a sării, cu 

diametrul de circa 30 de stanjeni….“ (Hetilap, 1853). 

Legenda e vie, acolo, în adâncuri.  

Sala Crivacului este o încăpere octogonală, în care este montat un troliu cu ax vertical cunoscut sub denumirea de 

„crivac” sau „gepel” . 
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Construit în anul 1881, Crivacul din salina de la Turda este singurul utilaj de acest tip din toate salinele din 

Europa care este conservat în locul în care a funcționat. 

În Sala Crivacului, simți urmele procesului de exploatare a sării. Parcă auzi copitele cailor și vocile “mileriștilor” sau 

“rotarilor” care se ocupau de încărcarea sării în vasele de extracție și a „ghepeliștilor, cei care mânau caii care antrenau 

crivacul. 

Crivacul, un utilaj de extracție, era acționat prin forța cailor și servea pentru transportul pe verticală a sării exploatată 

din mina Rudolf, de la nivelul vetrei acestei mine până la nivelul galeriei de transport, prin intermediul puțului de 

extracție situat în camera vecină. Poți vedea anul construcției sale sculptat pe axul mașinii – 1881. Acesta l-a înlocuit pe 

un altul, de dimensiuni mai mici, care a fost montat în anul 1864. 

Piesele de metal al crivacului din Salina Turda sunt realizate la aceeași fabrică din România – Reșița în care a fost 

produs fierul din care este construit tot Turnul Eiffel. 

Mai știm că pentru fiecare braț al Crivacului erau pregătiți, cu schimbul 1 sau 2 cai. Aici, singura sursă de lumină erau 

torțele și, din cauza iluminării slabe și a mișcării circulare, caii orbeau în scurt timp – doar 2 săptămâni – de la ieșirea 

din Salină. 

Istoria și povestea exploatării sării respiră prin fiecare colț al Sălii Crivacului. 

Mai departe, intrăm în Sala de Apel. Se numește așa pentru că această cameră era locul ideal pentru a ține evidența 

persoanelor care intrau și ieșeau din Mina Rudolf. 

 

În Sala de Apel tronează, în toată splendoarea sa, Scara Bogaților. 

Pășim în secolul al XIX-lea, pe timpurile Împăratului Francisc Iosif, ultimul mare principe al Transilvaniei și împărat al 

Austriei, care se spune că a coborât pe această scară. 

Scara Bogaților, situată în mijlocul Sălii de Apel, servea drept acces spre minele Terezia și Rudolf înainte de finalizarea 

lucrărilor la galeria de transport. Dâre paralele migălos tăiate pe pereți de ciocanele tăietorilor de sare stau mărturie 

muncii istovitoare a necunoscuților care au muncit aici de-a lungul secolelor. 

Din momentul coborârii pe scări a Împăratului Francisc Iosif, nici un miner nu a mai avut voie sa folosească această 

scară, ea fiind destinată doar nobililor. De aici și denumirea ei, de Scara Bogaților.  Este cea mai veche structură de 

lemn din Salină, făcută din lemn de brad, având câteva avantaje care îl recomandă pentru a fi folosit în mediul salin. 

Rășina sa neutralizează sarea și nu o lasă să cristalizeze. De asemenea, lemnul de brad nu se rupe dintr-o dată, el este 

format din mai multe straturi și avertizează din timp dacă sunt tensiuni care pot provoca rupturi. 

Într-o nișă săpată în sare în peretele estic al Sălii de Apel, se află Altarul, locul de rugăciune al tăietorilor de sare și locul 

unde renăștea speranța și credința pentru vremuri viitoare mai bune. Legenda spune că, într-o dimineață, ciungul, un 

muncitor în vârstă care suferise un accident în Salină, responsabil cu aprinderea torțelor din mina în fiecare zi, a simțit 

prezența lui Dumnezeu. A văzut pe acel perete de sare, la lumina torței, chipul Maicii Domnului, care îl ținea în brațe pe 

pruncul Isus. Fiind foarte credincioși, oamenii au hotărât să sape altarul în acel loc, unde, în fiecare dimineață, preotul 

Salinei ținea o slujbă, pentru a fi protejați cu toții. 

O cameră ce găzduiește puțul de extracţie prin care sarea exploatată în mina Rudolf era transportată pe verticală, până la 

nivelul Galeriei Franz Joseph. 

Puțul de extracție de aici face legătura între galeria de transport Franz Josef și vatra minei Rudolf. Are 87 m adâncime și 

este împărțit în 3 zone: două destinate transportului sării exploatate în Mina Rudolf și o parte în care se află scările 

folosite pentru circulația muncitorilor. Aici se păstrează și acum un scripete vechi, din lemn, utilizat la săparea puțului. 

Urmele trecutului dăinuie la tot pasul. Sus, în tavanul camerei, deasupra puțului, se vede și acum locul în care a fost 

săpată o turlă de 10,5 metri, în care au fost montate două molete – niște scripeți din oțel – care sunt funcționale chiar și 

în prezent, cu toate că au fost amplasate acolo acum mai bine de 150 de ani, tocmai în 1864. 

Vasele de extracție folosite erau de forma unor saci mari, confecționați din piele de bovine. Sub molete, sau scripeți, 

cum se mai numesc, erau montate niște dispozitive pentru mutarea vaselor de extracție din puțul de extracție, până pe 

rampa de descărcare. De aici, bulgării de sare erau încărcați în vagonete și erau transportați pentru a fi depozitați în 

magaziile din Turda Nouă. Aceștia erau transportați pe calea ferată îngustă, iar vagonetele erau trase de cai. O poveste 

veche, dar care a rămas vie până azi. 
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Povestea procesului de extracție a sării continuă în Mina Ghizela. Pentru transportul sării între mina Ghizela și galeria 

de transport Franz Joseph, au fost săpate două camere tehnice, una care să adăpostească crivacul și una amplasată la 

rampa superioară a puțului de extracție. 

Mai târziu, în 1992, când Salina și-a deschis porțile curioșilor vizitatori, aceste două camere au fost unite, ducând la 

formarea camerei ‘Staționar’ pentru tratamentele balneare. 

Sarea înseamnă sănătate, vindecare. Un refugiu pentru cei care caută o oază de sănătate. Salinoterapia e benefică pentru 

cei mici și cei mari, ca metodă alternativă, dar și complementară, de prevenire și tratament pentru diverse afecțiuni. 

Salina Turda ascunde de ochii vizitatorilor încăperi menite să îi sporească misterul.  

Mina Anton este un astfel de loc, o cameră de exploatare izolată, fără galerii de legătură spre celelalte lucrări miniere 

din Salina Turda. 

Exploatarea sării din Mina Anton, unde extracția a atins adâncimea de 108 m, a fost oprită  în anul 1862, sarea având un 

conținut ridicat de argilă. 

 

Program 

De luni pana duminica: 09:00-17:00 

 

Tarife 

In timpul sapatamanii (luni- vineri) - 50 lei/adult  & 30 lei/copil/pensiona 

In weekend (sambata-duminica)   - 60 lei/adult  & 30 lei/copil/pensiona 

 

Tarifele includ accesul in toata salina, mai putin la Mina Ghizela, unde  aceesul este separat, cu ghid, tur de 2 ori pe zi, 

contra-cost 20 lei/pers.  

Informații importante 

• Pentru persoanele cu dizabilităţi neuromotorii accesul se face prin intrarea veche situată pe Str. Salinelor nr. 54B (Cartierul 

Turda Nouă). Pentru această categorie de turişti salina este vizitabilă numai la nivelul galeriei de transport Franz Josef, 

Stationar Ghizela (baza de tratament), Mina Iosif (Sala ecourilor – balcon), Sala Crivacului, Sala puţului de extracţie, Sala 

de apel (Altar şi Scara bogaţilor); 
• În salină este interzis accesul cu animale de companie sau consumul de alimente; 

• Persoanele cu afecțiuni cardiace vor intra în Salina Turda doar cu recomandare medicală aferentă; 

• Copiii cu vârsta sub 3 ani și persoanele peste 65 de ani au acces în Salina Turda cu avizul medicului; 

• În pavilionul de la intrarea în Salina Turda, situată pe Aleea Durgăului nr. 7, există bancomat; 

• Accesul în parcare se face pe baza de bilet. 

CASTELUL  PRINTUL VANATOR  4**** 

 

Aflat in inima Transilvaniei, in orasul Turda, Castelul Printul Vanator este un hotel unic, combinand facilitatile moderne 
cu o arhitesctura si decoratiuni medievale. 
La 3 km de hotel se afla Salina Turda si Strandul Durgau, Gradina Zoologica 

 

                                                                                                           TARIF LEI / CAMERA     

Servicii  01.11.2021 - 31.05.2022 

SGL DBL 

Matrimorniala standard 265 315 

Twin  265 315 

Junior Suite 365 435 

Triple suite 475 475 

Family Suite 475 475 

Business Apartaments 565 645 
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Alte cazari in apropiere:  PENSIUNEA PUSCA SI CUREAUA LATA  3*** 
 
 

 

 

Ocnele Mari 
Salina Ocnele Mari 

 

 
          Salina Ocnele Mari este situata in localitiatea cu acelas nume, la 8 km de Ramnicul Valcea, intr-o zona pitoreasca, 

cutraditie in turismul balneat (Caciulata, Olanesti, Calimanesti) si turism cu caracter ecumetric.Exploatarea de sare 

Ocnele Mari a inceput inca din Neolitic, fiind continuata in Epoca Bronzului si Epoca Fierului, dupa cum dovedesc 

uneltele descoperite in santierul arheologic. Tot aici a fost localizata si fortificatia dacica Buridava. Unul din orizonturile 

in care exploatarea s-a inchet a fost deschis publicului si transformat in zona de vizitare in anul 2009, aceasta fiind cea 

mai noua mina amenajata pentru turistm de catre Salrom, transportul acestora fiind asigurat cu microbuze de la suprafata 

pana in interiorul salinei. 

          In salina ocnele mari sunt amenajate terenuri de volei, baschet, fotbal, tenis, biliard, minicarting, iasr pentru copii 

spatii de joaca dotate cu leagane, topogane si balansoare, Tot aici exista spatii pentru relaxare si gimanstica pentru a 

spori efectele terapeutice ale aerosolilor salini intr-o temperatura constanta( cca 14grade celsius) si umiditatea aerului de 

aprox 5%. 

           In salina exista si o sala amnenajata pentru organizare de evenimente, un restaurant cu crama ,  magazin de 

suveniruri, magazin mixt. 

          Valoarea turistica a zonei este completata de o serie de obiective si atractii turistice, printre care: strandurile 

ocnele Mari si Ocnita si manastirile Cozia, Bristrita, Arnota, Horezu, Govora, Dintr-un- lemn. 

 

Program de vizitare Salina Ocnele Mari  

 

   Ianuarie  2022 

 Luni – Marţi – ÎNCHIS 

Miercuri – Vineri, deschis între orele 10.00 – 15.00 (ultima intrare la ora 14.00); 

                                                                                                           TARIF LEI / CAMERA     

Servicii  01.06.2022 – 31.10.2022 

SGL DBL 

Matrimorniala standard 355 355 

Twin  355 355 

Junior Suite 485 485 

Triple suite 545 545 

Family Suite 545 545 

Business Apartaments 745 745 
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Sâmbătă – Duminică, deschis între orele 10.00 – 17.00 (ultima intrare la ora 16.00). 

 

EXCEPŢIE: 24 şi 25 ianuarie 2022, deschis între orele 10.00 – 17.00 (ultima intrare la ora 16.00); 

 

 

TARIFE VIZITARE SALINĂ 

2022 

TARIFE STANDARD 

• » adulţi: 30 lei/zi/persoană 

• » copii, elevi şi studenţi: 22 lei/zi/persoană 

• » pensionari: 22 lei/zi/persoană 

 

TARIFE PENTRU GRUPURI 

Se acordă gratuitate pentru 1 însoţitor la grupurile de: 

• » minim 20 adulţi: 25 lei/zi/persoană 

• » minim 10 copii, elevi, studenţi: 20 lei/zi/persoană 

• » minim 20 pensionari: 20 lei/zi/persoană 

  

ABONAMENTE VALABILE 5 INTRARI IN 7 ZILE CONSECUTIVE 

• » adulţi: 22 lei/persoană/zi 

• » copii, elevi, studenţi: 17 lei/persoană/zi 

• » pensionari: 18 lei/persoană/zi 

 

Zonele de agrement sunt deschise şi pot fi accesate de către vizitatori, conform următoarelor tarife: 

• minigolf adulţi 15 lei/20 minute/6 piste; 

• minigolf copii  10 lei/20 minute/3 piste; 

• badminton  12 lei/60 minute; 

• biliard  22 lei/60 minute; 

• air hockey  5 lei/15 minute; 

• ping – pong  20 lei/60 minute, 

• karting adulţi  10 lei/15 minute; 

• karting copii 5 lei/15 minute; 

• trambuline 5 lei/15 minute; 

• şah 5 lei/60 minute; 

• tenis camp 22 lei/60 minute; 

• baschet 14 lei/60 minute; 

• fotbal 60 lei/60 minute. 

 

Cazare in apropiere:  Vila Tisa – Ocnele Mari, CASA CLAUS 3*** 

 

  


