
Localuri și unități de cazare 

Localuri pentru petrecerea timpului liber 

Orașul Murfatlar este o localitate care, până în prezent, fără a fi o destinație turistică în 

sine, a constituit fie un punct de oprire pe rutele turistice din județul Constanța, fie o 

alternativă pentru petrecerea unei zile de odihnă sau de activități sportive, în natură. În 

acest context, infrastructură privată este insuficient dezvoltată în lipsa unei cereri 

turistice susținute. Astfel, este cunoscută o singură structură cu funcțiuni de cazare, 

Popasul turistic Fântânița, amplasată în situl Natura 2000 ROSCI0083 Fântânița Murfatlar, 

la distanța de circa 2 km de centrul orașului şi asigurând 32 de locuri de cazare, în 16 

camere duble, și un restaurant cu 250 de locuri. În ce privește structurile cu funcțiuni de 

alimentație publică, mai multe restaurante și terase cu diverse profiluri animă orașul. 

Turismul viti-vinicol este punctat de Punctul turistic Murfatlar și Stațiunea de Cercetare-

Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar, în oraș, și de Crama “Domeniul 

Vlădoi” în satul Siminoc. 

 

 

Murfatlar – milenii de vitivinicultură 

 

Elemente de patrimoniu natural și cultural tangibil și intangibil: Podgoria Murfatlar, 

Podgoria “Domeniul Vlădoi”, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și 

Vinificație Murfatlar, mici cultivatori; dealurile de cretă; legenda și istoria cultivării viței 

de vie. 

Elemente de viitor: evenimentul „Murfatlar – milenii de viti-vinicultură”; traseul vinului 

D.O.C. Murfatlar, dezvoltat etapizat; muzeul public al viei și vinului  Murfatlar; turnuri 

de belvedere pe dealurile de cretă.  

 



 

Infrastructură și servicii de bază: cramele vizitabile din orașul Murfatlar, Stațiunea 

de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar; Complexul turistic 

Fântânița, alte unități de cazare, restaurante și unități de alimentație publică locale. 

Elemente de viitor: Punctul Turistic Murfatlar – dezvoltat și modernizat; oferta 

micilor producători - standuri la poarta casei, la poarta plantației de viță de vie; 

infrastructură privată de primire turiști; concept şi realizare stand mobil vinuri; 

centrul/centre Wine SPA Murfatlar; marcaje și elemente de promovarea orașului Murfaltar 

ca portal al vini-viticulturii Murfatlar; ghidaj pe traseul vinului D.O.C.  Murfatlar sau pe 

trasee alese de comun acord cu grupurile de turiști; expunerea și vânzarea de vinuri 

locale, suveniruri adecvate acestui produs, eventual realizate de meșteșugari dobrogeni.  

Murfatlar – natură sălbatică 

 

a) Elemente de patrimoniu natural și cultural tangibil și intangibil: Rezervația 

Fântânița Murfatlar; Lacul de cretă – povestea Lacului de cretă; dealurile de cretă. 

 Elemente de viitor: Organizarea de concursuri, evenimente, zile ale porților 

 dechise etc., dedicate patrimoniului natural al orașului Murfatlar. 

 

b) Infrastructură și servicii de bază: unități cazare şi alimentație publică, drumuri de  

 acces, marcaje. 

 Elemente de viitor: trasee şi alei de plimbare, locuri de joacă, turnuri de 

 belvedere; marcaje şi panouri informative; drumeții ghidate – ghid al CNIPT 

 Murfatlar; Parc aventura Fântânița; centre de wellness și sănătate. 



 



Murfatlar – multiculturalism dobrogean 

 

a) Elemente de patrimoniu natural și cultural tangibil și intangibil: centrul vechi al 

orașului; monumente istorice protejate; Monumentul Eroilor; Ansamblul Canalul 

Dunăre-Marea Neagră și Monumentul de la Straja; legende și istorisiri locale; 

elemente de patrimoniu vinicol și gastronomic local; artă populară, folclor, 

evenimente culturale etc. 

 Elemente de viitor: Casa de Cultură Murfatlar extinsă și activități culturale 

 diversificate; parc tematic dedicat patrimoniului natural și cultural din orașul 

 Murfatlar; Muzeul / expoziția permanentă asupra istoriei și realizărilor locale; 

 elemente de valorificare a Complexului Rupestru Murfatlar, dezvoltate etapizat; 

 evenimente dedicate turismului cultural.  

 

b) Infrastructura și servicii de baza: Complexul turistic Fântânița, alte unități de 

cazare, restaurante și unități de alimentație publică locale; drumuri de acces, alei 

de plimbare; marcaje accesuri, elemente de îndrumare a turiștilor prin panouri  

etc. 

 Elemente de viitor: Marcaje şi panouri informative  montate pe elemente de 

 atractivitate din centrul vechi, clădirile monument, bisericile și Geamia, etc.; 

 trasee de plimbare, trasee de cicloturism; infrastructură privată de primire turiști. 

 


