
In primul weekend din noiembrie s-a deschis Canionul Şapte Scări. Cu mic cu mare, români dar şi

muţi străini, peste 500 la număr s-au înghesuit să "testeze" noile condiţii de pe traseu. Vremea a ţinut cu

turiştii, asa că toţi au putut admira jocul apei ce sculptează grandioasele stânci, fără a-şi face griji privind

siguranţa personală. Căci traseul a fost amenajat astfel încât să fie armonios cu natura, dar să ofere
siguranţă - scări înalte ce taie cascadele, balustrade de protecţie; şi nu în ultimul rând, băncuţe şi buşteni

amplasaţi pentru popas. Vă aşteptam şi pe voi să vizitaţi Canionul Şapte Scări!

Vă prezentăm câteva imagini de la deschiderea Canionului!
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