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Potentialul turistic al comunei Margau inscrie unitatea administrativa intre
zonele din judet dintre cele mai importante, insa insuficient valorificate
legat de inexistenta unei infrastructuri de cazare si comunicatie adecvat.
Acest potential astazi este valorificat prin doua forme de activitati turistice
,care insa prea putin se repercuteaza in viata economica a comunei.
Turismul itinerant este practicat vara si se include in traseele turistice
marcate de Masivul Vladeasa, ce se incadreaza in marile trasee turistice
Vladeasa-Padis, din care se desprind trasee derivate avand ca punct de
plecare cabana Vladeasa prin saua dintre muntii si in continuare suprafata
interfluviala usor ondulata Nimaioasa - Micau - Gardul de Piatra - Pietrele
Talharului Circuitul Vladeasa are ca punct de plecare tot cabana Vladeasa
si include in traseul sau Pietrele Albe - Valea Stanciului - Cascada Valul
Miresei dar ocolesc satele comunei, respective Rachitele sau Scrind
-Frasinet.
Acestea rar sunt utilizate ca punct de plecare pentru circuitul Vladesei,
legat de lipsa unei capacitati de cazare. Bazinul Vaii Stanciului, prin
numeroasele pesteri unde se practica alpinismul subteran dintre care se
detasaza pestera Varfurasu, abrupturi stancoase apte pentru practicarea
alpinismului, sectoare de chei, puncte de belvedere (Pietrele Albe, Piatra
Graitoare), se preteaza pentru realizarea unui circuit turistic de vara in
situatia existentei unei capacitati de cazare in satul Rachitele sau in
vecinatatea acestuia.
In acest circuit se impune a semnala cele doua elemente majore de interes
turistic: Cascada Valul Miresei se inscrie intre cele mai reprezentative din
Muntii Apuseni prin caderea in doua trepte ce insumeaza aproximativ 50 m
inaltime. Grandoarea si salbaticia acesteia a fost partial afectata prin
construirea drumului forestier de acum vechi.
Pestera Varfurasu este situata la o altitudine de 1236m, in versantul stang
al Vaii Seci fiind cea mai dezvoltata in masivul Vladeasa cu o lungime de
2250m. Ea s-a format prin captarea in subteran a trei paraie (Paraul
Muntelui, Paraul Sitarului, Paraul Rascanilor). Elementele de atractie il
constitue depozitele si cristalele de montmilch, stalagmitele, stalactitele si
coloanele formate din lapte de piatra din galeria fosila sau scurgerile
parietale din Galeria cu Lacuri.
Teritoriul comunei Margau este traversat de un important drum turistic spre
zona carstica a Padisului - Izvoarele Somesului Cald. Acesta are ca punct
de plecare fie drumul Huedin - Margau - Rachitele fie din Bologa pe Valea
Sacuieului (Hentului) pana in Rachitele iar in continuare peste inseuarea
de la Prislop in Valea Somesului Cald. Din acest traseu ,accesibil
mijloacelor auto ,se desprind trasee secundare de legatura cu cel de
creasta si care includ puncte de un real interes. Pe Valea Sacuieului in
aval de zona confluentei cu Margauta prin realizarea unui baraj a luat
nastere Lacul Margauta care poate fi valorificat in dezvoltarea pescuitului
sportiv si a sporturilor nautice fara motor.
Pe Valea Firei, nu departe de sosea, la baza Dealului Humpleului se afla
Pestera Firei (Pestera din D-l Humpleului) una din cele mai lungi pesteri
din Romania (au fost cercetate galerii ce insumeaza peste 35 Km, dar se
estimeaza ca ar putea atinge 50Km. Tinand cont de particularitatile golului
care se numeste Pestera din Valea Firei (Pestera Humpleului ), ar putea fi
inclusa in circuitul turistic organizat prin amenajarea sa in acest scop,
problema ce se pune este cea a resurselor financiare.

(partial explorate )cum sunt: Pestera din Coasta Vartop, Pestera cu
montmilch, Pestera Ursului, Pestera Labirint, Pestera ascendenta Abriul
Mare, Pestera cu guana.
In bazinul Ponorului, pe langa renumita pestera de la Onceasa (situata in
jud. Bihor la limita cu jud. Cluj) apare avenul Ponor de la marginea Poienei
Onceasa, Avenul cu gheata de la Onceasa, Pestera suspendata din Valea
Ponorului, Avenul doi din Poiana
Un tip special de turism este turismul stiintific oferit atat de particularitatile
carstului cat si de prezenta unor turbarii care ofera adapost unor specii de
plante cum sunt: Mlastinile din Poiana Onceasa unde la limita dintre
eruptivul culmilor Gardul de Piatra, Brita, Piatra Talharului si banda de
calcare ce coboara spre Somesul Cald pe un substrat de gresii permiene
apar mai multe tinoave (mlastini) - cu muschi si fanerogeme; Mlastinile de
la Doda Pilii unde apare crefitul balcanic.
Conform deciziei 147/1994, in teritoriul comunei Margau se inscriu cinci
zone naturale protejate:
● Pestera Varfurasu - zona naturala protejata de importanta nationala
● Pestera Mare din Dealul Humpleului - zona naturala de importanta
nationala
● Pestera Piatra Ponorului - zona naturala protejata de importanta
nationala
● Valea Stanciului si Cascada Rachitele - zona naturala protejata de
importanta judeteana
● Piatra Arsa -zona naturala protejata de importanta judeteana
Ca obiective turistice pot fi enumerate doua monumente de arhitectura cu
valoare deosebita inscrise in "lista monumentelor istorice si de arhitectura"
supuse protectiei:
● Biserica de lemn "Sf Arhangheli" din Ciuleni a fost construita in
secolul al XVIII-lea si mai precis la 1707, din lemn de brad.
● Biserica "Sf Arhangheli" Margau este realizata din piatra cioplita si
piatra de rau, cladita, cu turn al clopotului realizat din grinzi si invelite
atat naosul cat si pronaosul cu tabla
Peretii exteriori sunt tencuiti, iar pictura a fost refacuta in anul 1997.
Biserica dateaza din 1506, reconstruita in secolul al XIX-lea cu zid de
incinta. Cimitirul bisericii adaposteste pietre funerare cu valoare deosebita
pentru comuna.
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Jude?ul Cluj, Romania
Cum ajunge?i in Scrind:
● Cu masina: pe E60 Cluj Napoca - Oradea pana in Huedin dupa care o
lua?i inspre sud. (Huedin e la 50km vest de Cluj Napoca). Merge?i
aproximativ 10 km pana la Calata dupa care o luati inspre vest si
trece?i prin satele Buteni si Margau pana la Scrind. Pensiunea
Dariana va asteapta pe partea din stanga a drumului principal, la 1km
de centrul Scrind.
● Cu avionul: cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Interna?ional
Cluj Napoca. Transferul de la Aeroport - Pensinea Dariana poate fi
organizat.
● Cu trenul: Din trenul Cluj - Oradea cobora?i in gara Huedin.
Transferul gara Huedin - Pensiunea Dariana poate fi organizat.
Pentru detalii: www.pensiune-dariana.ro

