
Puncte de reper în stațiunea Covasna 
 

1. Mocănița - Locomotiva cu abur sau diesel (distanță dus-întors 200 m durată medie estimată 3 minute) 
 Testimonii ale uneia dintre activitățile principale din orașul Covasna, transportul pentru prelucrarea lemnului, cele două 

locomotive cu cazan pe abur construite la Reghin în anul 1982 au fost de o importanță deosebită atât pentru zonă cât și pentru țară. 

Considerate drept obiecte muzeale de importanță istorică, cele două Mocănițe, au răsunat și au dat viață locului timp de mai mulți ani. 

Dintre cele două, una a servit drept prototip pentru primele locomotive cu abur de acest gen din România; cealaltă, fiind și cea de-a 

doua folosită în Covasna, a funcționat pe linia ferată cu ecartament îngust până în anul 1999. 
 

2. Vilă Protocol (distanță dus-întors 1km, durată medie estimată 7 - 10 minute) 
 Inaugurată înainte de 1989 această vilă a fost construită în timpul comunismului pentru Nicolae Ceaușescu drept Vilă de 

Vânătoare. Ulterior a fost folosită de către șefii de stat ca Vilă de Protocol. Astăzi se află sub jurisdicția Ministerului Apărării 

Naționale motiv pentru care nu este accesibilă pentru vizitare. 
 

3. Valea Zânelor (distanță dus-întors 2,5 km durată medie estimată 25-30 minute) 
 Denumire primită de platoul aflat la sud-est de Hotelul Clermont, după legenda Ilenei Cosânzeana, care a trăit împreună cu 

zânele la cetatea care veghează tot platoul. Special amenajată cu alei și locuri de picnic este o zonă unde te poți bucura din plin de 

frumusețea naturii și de aerul puternic ionizat negativ.  
 

4. Cascada Zânelor (distanță dus întors 2,8 km durată medie estimată 30-35 minute) 
 Aflată pe cursul râului Covasna, parte integrantă a Văii Zânelor, această cascadă este un loc în care te încarci cu energie 

pozitivă, te poți relaxa și îți poți limpezi mintea. Eroziunea apei a scos la iveală roca vulcanică specifică zonei, creând diferite forme 

spectaculoase. 
 

5. Planul Înclinat și Cariera de Piatră (distanță dus întors 4 km durată medie estimată 40-50 minute) 
 Construit după un model unic în Europa, planul se folosea de forța gravitațională pentru a transporta buștenii de lemn pe linia 

ferată de ecartament îngust ce lega orașul Covasna de Comandău. Vis-a-vis se află o fostă carieră de unde se extrăgea piatra. 
 

6. Biserica Ortodoxă Muzeu Sfântul Nicolae (distanță dus-întors 4 km durată medie estimată 40-50 minute) 
 Construită în sec. al XVIII-lea, această biserică a servit populației drept lăcaș de rugăciune până după Revoluția din 1989. 

Păstrată și promovată drept muzeu, această biserică cu hramul Sfântul Nicolae este un monument de importanță istorică și religioasă. 
 

7. Piața Eroilor: Bustul Justinian Teculescu - Monumentul Eroului Necunoscut - Catedrala Ortodoxă “Înălțarea 

Domnului” (distanță dus-întors 4,4 km durată medie estimată 50-60 minute) 
 Catedrala Înălțarea Domnului este o biserică construită în anii 90. Se impune în peisajul urbanistic prin mărime și arhitectură. 

În fața acesteia se află Monumentul Eroului Necunoscut, locul unde se organizează festivitățile comemorative și se amintesc cei care 

s-au sacrificat pentru patrie în război. Vis-a-vis se află bustul lui Justinian Teculescu, primul episcop al Armatei Romane, născut în 

orașul Covasna. 
 

8. Biserica Catolică (distanță dus-întors 8,1 km durată medie estimată 90-120 minute) 
 Această biserică, aflată relativ aproape de centrul orașului, este un monument care are hramul Sfântului Ștefan. 
 

9. Parcul Central - Izvorul Elvira (distanță dus-întors 8 km durată medie estimată 90-120 minute) 
 Aflat în centrul orașului, parcul este foarte frecventat de turiști datorită peisajului, a Izvorului Elvira și a Bălții Dracului. 

Zona Covasnei este recunoscută pentru numeroasele izvoare de apă minerală benefice organismului. Cel mai reprezentativ 

este Izvorul Elvira. Acesta își trage apa din două surse, fiecare sursă fiind bogat mineralizată și recomandată de balneologi pentru boli 

diferite. Fiind special amenajat și deschis publicului, orice persoană se poate bucura de apa lui puternic mineralizată. 
 

10. Balta Dracului (distanță dus-întors 8 km durată medie estimată 90-120 minute) 
 Manifestările post vulcanice sunt prezente în toată zona Covasnei dar lucrul care demonstrează cel mai bine faptul că orașul 

este situat pe un fost crater de vulcan este Balta Dracului. Balta Dracului, este locul unde în permanență sunt emanații puternice de 

dioxid de carbon; acest lucru face apa să „fiarbă”, de unde și denumirea de Balta Dracului. 
 

11. Casa Orășenească de Cultură (distanță dus-întors 8,5km  durată medie estimată 90-120 minute) 
 Este locul în care atât populația locală cât și turiștii se pot bucura de diferite evenimente fie ele sociale sau culturale. 
 

12. Bisericuța de Lemn și Panorama Oraș Covasna (distanță dus-întors 10 km  durată medie estimată 2-2,5h ore) 
 Bisericuța de lemn, sub hramul “Izvorul Tămăduirii”, este una dintre cele patru biserici ortodoxe din localitate. Panorama 

centrului orașului din acest loc este foarte interesantă, mai ales la apus. 
 

13. Pârtia de schi „Lorincz Zsigmond” (distanță dus-întors 11,2 km  durată medie estimată 2,5-3 ore) 
 Este locul perfect pentru distracție în timpul iernii. De la cei mai mari la cei mai mici, toți se pot bucura de ski pe cele două 

trasee, ușor și mediu. Pe timpul verii priveliștea de sus de pe pârtie îți taie respirația. Aerul curat și peisajul fac să merite osteneala. 
 

14. Cetatea dacică – Valea Zânelor (traseu în urcare, dificultate medie-grea; distanță dus-întors 6,6 km durată medie 

estimată 2,5-3 ore) 
 Așezământ de importanță istorică și folclorică, cetatea a fost construită pe parcursul secolului al II-lea î. Hr. și reconstruită la 

sfârșitul secolul I î. Hr.. A fost distrusă în momentul cuceririi romane a Daciei. Oferă o panoramă extraordinară a Văii Zânelor. 

 Conform legendelor, în Cetatea Zânelor sălășluia una dintre cele mai frumoase făpturi care a trăit vreodată, Ileana 

Cosânzeana, împreuna cu zânele. Comorile adunate de dânsele s-ar afla bine ascunse în măruntaiele muntelui și doar odată la 7 ani 

porțile către comori se deschid și acestea pot fi văzute. Totuși legenda spune că aceste porți stau deschise doar o noapte și după ce a 

cântat cocoșul se închid, iar dacă ai nenorocul sa fi înauntru, nu mai poți ieși. 
 

Timpii menționați sunt estimări pentru plimbări pietonale.Puteți solicita harta localității de la recepția hotelului. 


