Comunicat de presă

Asociația OM pe MUNTE în colaborare cu PRIMĂRIA COMARNIC, vă invită în
perioada 26-27 octombrie 2019 la aniversarea a 40 de ani de la construcția Casei de Adăpost
a Cercului de Turism Floreiul Comarnic (refugiul Florei).
Refugiul Florei a funcționat până în anii ‘90 ca și Casă de Adăpost. În jurul acestui
adăpost se desfășurau diverse activități culturale, sportive și educaționale. Așadar, acesta a fost
primul refugiu școală de munte din România.
În anul 2017, tot sub presiunea iernii, voluntarii Asociației ,Om pe munte” au decis să
pună din nou cap la cap toate materialele necesare, pentru ceea ce astăzi înseamnă refugiul
Florei. Proiectul a condus la reconstrucția și introducerea în circuitul turistic – educațional a
Casei de Adăpost Florei, și nu ar fi putut fi dus la bun sfârșit fără sprijinul Primăriei Comarnic și
al voluntarilor din localitatea noastră. Cu o suprafață totala de 54 mp, refugiul deservește astăzi
desfășurarea de activități educaționale (Școala Altfel, tabere de munte, cunoașterea mediului
înconjurator, etc), fiind primul adăpost montan din România care oferă această posibilitate,
deschis tuturor pe toată perioada anului, în mod gratuit.
Program:
* Sâmbătă, 26 octombrie 2019, la ora 10.00, ne întâlnim în parcarea de la Muzeul Cinegetic
Posada, de unde pornim în drumeție către Refugiul Florei. Odată ajunși la refugiu, se vor monta
două plăcuțe: o plăcuță va fi de aniversare, iar una de comemorare.
Echipament minim recomandat pentru o drumeție de o zi: ghete cu talpă aderentă,
greacă, polar, pantaloni lungi, tricou, tricou de schimb, pelerină de ploaie, apă, mâncare.
Cine dorește să rămână peste noapte la refugiu, să aibă sac de dormit și să suplimenteze
cantitatea de hrană și de apă.
* Duminică, 27 octombrie 2019, la ora 13.00, ne întâlnim la Casa de Cultură a orașului
Comarnic. Aici, timp de aproximativ două ore, vom povesti împreună cu membrii fondatori ai
Cercului de Turism Floreiul Comarnic, cu reprezentanții administrației publice locale, voluntari
și simpatizanți, despre istoria refugiului Florei, istoria turismului montan și posibilități de
dezvoltare, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la construcția Casei de Adăpost a Cercului de
Turism Floreiul.
Vă mulțumim!
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