
Statiune montana de 6 milioane de euro, la Valea Sadului
Asa cum merita din punct de vedere turistic si nu numai, Valea Sadului va fi pusa in valoare. Primaria 
Sadu va derula in urmatorii ani un proiect extrem de ambitios, intitulat "Dezvoltarea turismului pe
teritoriul comunei Sadu". Practic, prin acest proiect, autoritatile locale au in vedere amenajarea unei
statiuni montane care sa atraga turistii in toate cele patru sezoane. Primii pasi au fost facuti deja, acestia
constand in realizarea documentatiei necesare si a studiului de fezabilitate al investitiei. In acest moment,
se lucreaza la reglementarea urbanistica a zonei. In linii mari, domeniul schiabil va fi amenajat in zona
Prejba - Valea Sadului. Potrivit primarului comunei, Valentin Ivan, valoarea proiectului se ridica la 5,7
milioane de euro, insa este luata in calcul si suma de 6,3 milioane de euro in cazul in care vor mai fi
necesare studii sau alte documente neprevazute. Beneficiarul investitiei va fi, in final, Primaria Sadu. 
  
  Studiul de fezabilitate este realizat de societatea care a gandit si studiul de oportunitate pentru zona
turistica "Paltinis - Cindrelul". Proiectul de dezvoltare de la Sadu va fi realizat in mai multe etape, in
functie de fondurile care vor fi atrase pentru aceasta investitie, in special bani europeni sau din bugetul de
stat. Dupa ce proiectul va fi realizat, turistii vor putea practica aici sporturi de iarna, vor putea sa faca
echitatie si plimbari cu telegondola si telescaunul spre Prejba. Totodata, va exista un lac de acumulare
(iarna va fi folosit pentru producerea de zapada artificiala, iar vara pentru inot) si un parc de aventura pe
timpul verii.
  
  Partii pe nivel de dificultate
  
  Per total, vor exista 5 partii pentru schi. 
  
  Partia 1 3.4 ha 
  
  Partia 2 4.0 ha 
  
  Partia 3 3.3 ha 
  
  Partia 4 3.0 ha 
  
  Partia 5 1.5 ha 
  
  Partie incepatori 1.0 ha 
  
  Pentru a garanta utilizarea partiilor la inceputul si sf]rsitul sezonului vor fi prevazute cu instalatii de
inzapezire partia pentru incepatori, partia nr. 2, cu o lungime de 1337 de metri si o inclinatie medie de
23%, si partia principala - nr.
  
  1, cu o lungime de 850 m cu o latime medie de 40 m si cu o inclinare medie de 32,5 %, fiind catalogata
ca partie medie. Partiile cu numerele 3, 4 si 5 vor fi amenajate fara a fi dotate cu instalatii de inzapezire,
pentru a nu supradimensiona o investitie nejustificat de mare pentru o prima etapa a proiectului. 
  
  Principale caracteristici ale primei faze: suprafata totala schiabila - 16,2 ha; numarul maximal de turisti
pe partii - 350 persoane; numarul de schiori aflati in urcare cu instalatiile: 160 persoane. 
  
  In conditiile prezentate zona poate prelua ca si suprafata schiabila un maxim de 700 schiori in conditiile
in care instalatiile functioneaza la capacitatea maxima si partiile sunt perfect practicabile pe toata
suprafata lor. 
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  Partia de sanius este dedicata in special copiilor si va fi deservita de un covor rulant pe toat[ lungimea
ei. Accesul la aceasta partie este posibil cu orice tip de sanie. Dimensiuni estimate: 26 de metri latime si
125 de metri lungime. Partia se termina in zona de acces la partiile de schi, existand posibilitatea de a
dezvolta o zona de oprire de 10-15 metri pe teren plat. 
  
  Covorul rulant reprezinta singura instalatie care permite transportul pietonilor, al schiorilor si al celor ce
se dau cu sania pe distante scurte. Un alt avantaj este dat de debitul sau care a fost evaluat la 1000 de
persoane pe ora, dar care poate sa creasca in timpul sezonului de varf datorita faptului ca imbarcarea
clientilor se face in flux continuu. 
  
  Statiunea va cuprinde un telescaun de schi pe 915 metri, un lac de acumulare, aproape 4 km de partii si
trasee turistice spre Prejba.

Cuvinte cheie: sadu  turism  paltinis  paltin  cindrel  echitatie  sport  bugetul de stat  instalatii  cazul
statiuni  zona turistica  zapada  sporturi de iarna  catalog  aventura  scaun  5 metri  amenajare  primaria
sadu  valea sadului
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