Turism ecologic, sportiv si de aventura Ã®n vestul tarii
De cÃ¢tiva ani buni, Ã®n vestul tarii functioneaza un tip de turism mai putin cunoscut si gustat de
romÃ¢ni, dar cu mare priza la straini. Acesta are doua caracteristici esentiale - sport si ecologie - si se
numeste Enduromania. Sute de motociclisti din toata Europa cutreiera dealurile si muntii din zona
Borlova (Semenic) si Brebu Nou, pentru identificarea unor noi trasee turistice, dar si pentru localizarea
zonelor pline de gunoaie sau poluate.
[More:]
Concurentii primesc puncte Ã®n plus (pe lÃ¢nga cele acordate atunci cÃ¢nd sunt atinse punctele de
control) pentru gunoaiele gasite! De fiecare data, la sfÃ¢rsitul competitiei, datele sunt adunate si
trimise la Garda de Mediu. Enduromania este o competitie dominata de eforturile participantilor de a
ajuta natura si turismul din zona. Se poate vorbi deja despre un fenomen, pentru ca, Ã®n fiecare an,
Banatul este "invadat" de sute de straini veniti pe meleagurile mioritice pentru a-si lua "doza" de
adrenalina si de salbaticie din natura. Cel care a inventat practic Enduromania este Sergio Morariu, un
timisorean care a emigrat Ã®n America de Sud, unde a lucrat ca inginer hidrolog. "Anul acesta avem
etape si de long distance, prin care promovam practic Ã®ntreaga tara. Din pacate, la noi, turismul activ,
sportiv si de aventura nu este promovat deloc de autoritati. De ani de zile, RomÃ¢nia reuseste sa ignore
aceasta oportunitate, care aduce foarte multi bani altor state", spune Sergio Morariu.
Impact local
Unul dintre concurentii patimasi al Enduromaniei s-a transformat chiar Ã®n investitor. Este vorba
despre un scotian care si-a cumparat o casa Ã®n Brebu Nou, unde locuieste cu prietena sa, o localnica
pe care a cunoscut-o Ã®n urma cu 12 ani. Un "enduroman" venit din Germania compara meleagurile
din Banat cu peisajele din Grecia: "RomÃ¢nia se aseamana foarte mult cu Grecia: aceeasi salbaticie a
naturii, drumuri Ã®ntortocheate prin paduri si oameni la fel de prietenosi. Singura diferenta este ca
Ã®n tara elena este mai mult soare. ÃŽnainte de a veni Ã®n RomÃ¢nia, nu stiam prea multe despre
aceasta tara. ÃŽnsa atÃ¢t de mult mi-a placut Ã®ncÃ¢t cu siguranta voi mai reveni. Ah, era sa uit:
romÃ¢nii fac o tuica foarte buna..., spune Ralf Lohse, din Bonn. Succesul competitiei gÃ¢ndite de
Sergio Morariu a avut un impact foarte mare asupra borlovenilor. Acestia au Ã®nvatat limba germana,
pentru ca cei mai multi vizitatori provin din Germania, dar si cum sa faca turism de calitate. Doua
dintre bazele competitiei Enduromania sunt localitatile Brebu Nou si Borlova. ÃŽn cea din urma exista
deja cÃ¢teva pensiuni si locuri de campare.
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