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Bine ați venit

Vă prezentăm prin această broșură o
imagine generală a orașului Negrești-Oaș ca
destinaţie turistică, arătându-l aşa cum este: o
combinaţie între un oraș aflat în plină dezvoltare,
care își conservă și își păstrează tradițiile, un oraș
cultural  - capitală a Țării Oașului, un oraș cu oa-
meni calzi și ospitalieri, o zonă cu peisaje naturale
unice, așezată între vârfurile munților Oaș și Gutâi. 

Orașul cultural viu se îmbină în mod
fericit cu orașul turistic aflat într-o zonă montană,
care își respectă tradițiile și istoria, dar se
modernizează cu fiecare zi care trece. Vă invit să ne
descoperiți tradițiile păstrate încă nealterate în
cadrul festivalelor anuale, tradiționale și moderne.
Muzeul Țării Oașului în aer liber, Galeriile de artă
contemporană, Catedrala Ortodoxă și bisericile
monumente istorice naționale, zona turistică Luna
Șes, zonele de agrement de la Valea Măriei - sunt
doar câteva motive pentru care orașul Negrești-
Oaș este un loc care trebuie văzut nu doar de către
cei aflați în tranzit spre Maramureșul istoric sau
spre Bucovina, ci și de către oaspeții care vor să des-
copere locuri și tradiții unice. 

Vă invit să descoperiți orașul Negrești-
Oaș și Țara Oașului! 

Aurelia Fedorca
primarul orașului Negrești-Oaș

în Negrești-Oaș!

,



Negrești-Oaș - Capitala �Tării Oașului / 3

Welcome 

With the help of this brochure we
would like to give you an overview of Negreşti-Oaş
as a tourist destination, showing it to you as it truly
is: a combination of an ever growing town that pre-
serves and holds on to its traditions at the same
time, a cultural town and the capital of Oaș Land,
a town with warm and welcoming people, an area
with unique natural landscapes, set between the
peaks of the Oaș and Gutâi Mountains.

The vibrantly cultural town blends hap-
pily with the tourist town set in a mountainous
area that holds on to its traditions and history, and
yet renews itself with every passing day. I invite you
to discover our traditions still kept alive and cele-
brated throughout the year through traditional
and modern festivals. The Oaș Land open-air Mu-
seum, the Contemporary Art Galleries, the Ortho-
dox Cathedral and historical monument
Churches, the Luna Șes mountain resort, the Valea
Măriei recreation areas - are just a few of the many
reasons why the town of Negreşti-Oaş is a place to
be seen not only by those who are passing by on
their way to the historical Maramureș or Bucovina,
but also by guests eager to discover unique places
and traditions.

I invite you to discover Negrești-Oaș and
the Oaș Land!

Aurelia Fedorca
Mayor of Negrești-Oaș

to Negrești-Oaș!
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ORAȘUL capitală

A adunat întreaga Țară a Oașului în jurul său încă din 1270, atunci de
când datează primul document care face referire la acest ținut. Apoi
este pomenit în diplomele maramureșene din secolele XIV – XV în
relația cu ”Drumul sării” care începea din Giulești – Maramureș, trecea
prin Munții din zona Negreștiului și apoi prin Satu Mare spre Pa-
nnonia.

În luna decembrie 1964, Negrești-Oaș devenea oraș, recunoscut oficial
drept centrul economic și administrativ al zonei geografice și etno-
grafice ”Țara Oașului”. Întreaga ființă a Țării Oașului, probabil cel mai
mic oraș-capitală din lume, se învârte în jurul Negreștiului, așezare
populată de 15.000 de suflete.  

În anul 2015, Negrești-Oaș  a împlinit 50 de ani de când a devenit oraș,
un bun prilej pentru a-și reîntări statutul de Capitală a Țării Oașului
și Capitală Culturală a județului Satu Mare.  

,



Negreşti – oaş The capital of oaș land / 5

SCURT iSToRiC / ShoRT hiSToRy

The CapiTal Town
It gathered the whole Oaș Land around itself ever since

1270, the first document referring to this land dating back to this
year. It was afterwards mentioned in the Maramureş diplomas from
the 14th - 15th centuries in relation to the "Salt route" starting from
Giulesti - Maramureş, passing through the mountains of the
Negreşti area and then through Satu Mare towards Pannonia.

In December 1964, Negreşti-Oaş became a town, and it is
officially recognized as the economic and administrative center of
the geographical and ethnographic area called the Oaş Land. The
entire being of Oaș Land, probably the smallest capital town in the
world, revolves around Negreşti, a settlement of about 15,000 souls,
probably the smallest capital town in the world.

The year of 2015 was an important milestone in the town’s
journey, marking 50 years since Negreşti-Oaş became a town, a
great opportunity to strengthen its status as Oaș Land's Capital and
Cultural Capital of Satu Mare County.
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acasă / HoMe

TradiTie și ospitalitate

Localnicii mândri de oraşul lor te așteaptă cu brațele deschise și cu
zâmbetul pe buze să descoperi farmecele unei zone unice, Țara Oașului. Ei
îţi pot aduce multe argumente care să te convingă că Negrești-Oaș e unic,
autentic şi interesant. Că merită să-l vezi și să-l savurezi, iar apoi să revii. 

Vino să te convingi singur!
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TradiTion and Hospitality

With open arms and with a smile on their faces, the locals, proud of
their town, are awaiting for you to discover the charms of a unique area, the
Land of Oaș. They can bring you so many arguments to convince you that
Negreşti-Oaş is unique, authentic and interesting. That it is worth seeing and
enjoying, and then come back for more over and over again.

Come and see for yourself!
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Pentru a descoperi poveştile Negreştiului,
aventura ta trebuie să înceapă din centru, acolo
unde vei fi întâmpinat de oameni calzi şi zâm-
bitori. Centrul oraşului Negreşti-Oaş este chiar
sufletul comunităţii, care se adună la eveni-
mentele importante în parcul central, străjuit de
Catedrala Ortodoxă şi de Muzeul Ţării Oaşului. 

Parcul central este, la rândul său, un
muzeu în aer liber în care artişti celebri şi-au lăsat
operele de artă ca semn al legământului pe care l-
au făcut cu aceste locuri. 

Sufletul orașului

,



OraSUL / cITY
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In order to discover the stories of Negreşti-
Oaș, your adventure must start from downtown,
where you will be welcomed by warm and smiling
people. Downtown Negrești-Oaș is the very soul
of the community that gathers for important
events in the central park, guarded by the Ortho-
dox Cathedral and the Oaș Land Museum.

The central park itself is an open-air mu-
seum where famous artists left their work of art as
a sign of the covenant they made with these places.

SOUL
of the town
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MUZEUL în 
ThE oUTdoor opEn

Călătorie în timp
Muzeul în aer liber al Țării Oașului nu este un muzeu, ci o

întreagă lume adunată pe o suprafață de două hectare, aproape de
centrul orașului Negrești-Oaș, pe malul râului Tur. Este o călătorie
în timp, o întoarcere la originile Țării Oașului. Aici găsiți o lume
plină de autentic și de tradiții, tradițiile părinților și ale bunicilor
noștri. Este lumea în care poveștile nemuritoare prind viață și ne
demonstrează unicitatea locurilor.  

Piesa de rezistenţă a Muzeului, înfiinţat în 1966, este bise-
rica de lemn din satul Lechinţa care datează din prima parte a se-
colului XVII.  Arhitectura tradiţională este reprezentată şi de casele
din Racşa, Moişeni şi Negreşti (secolele XVIII-XIX), care, împreună
cu cele zece construcţii-anexă, formează trei gospodării complete.
Alături stau două case moleculare din Gherţa Mică şi casa olarului
din Vama. 

Program:  Martie – Noiembrie: Luni – Vineri între
orele 9-17, Sâmbătă: între orele 9-14, Duminica între orele
9-17. Iarna se vizitează numai la cerere.

,



negreşti – oaş The capital of oaș Land / 11

 n aer liber
pen-air MuSeuM

The central piece of the Museum, founded in 1966,
is the wooden church of the village of Lechința, dat-
ing back to the first half of the 17th century. The tra-
ditional architecture is also represented by the houses
from Racșa, Moișeni and Negreşti (XVIII-XIX cen-
turies), which, together with the ten annexes, form
three complete households. Next to them stand two
molecular houses from the village of Gherța Mică
and the Potter House from Vama.

Traveling in time

Muzeu / MuSeuM

Visiting hours:
Between March and November: 
Monday to Friday: 9 am to 5 pm
Saturdays: 9 am to 2 pm
Sundays: 9 am to 5 pm
Winter visits are only available upon request.

The Oaș Land open-air Museum is not only a museum, but a
whole world gathered on a two-hectare area, close to down-
town, on the bank of the Tur river. It is a journey in time, a re-
turn to the origins of Oaș Land. Here you will find a world full
of authenticity and traditions, the traditions of our parents and
grandparents. It is the world where immortal stories come to
life and show us the uniqueness of these places.
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Muzeul în aer liber
Muzeul viu
În mod obișnuit un Muzeu arată, dar acest muzeu trăiește și prinde
mereu mai multă viață. Aceasta este cea mai atractivă parte a muzeu-
lui. Aici vizitatorii îi pot vedea pe localnici venind să macine la
moară, să spele la vâltoare şi să-şi prelucreze ţesăturile de lână la piuă.
Tot aici a fost amenajată şi o distilerie. Toate acestea te poartă într-
o lume pe care o credeai pierdută, iar în aer plutesc poveştile şi
înţelepciunea părinţilor şi ale bunicilor.

The open-air museum
The living museum

A museum usually just shows, however this museum lives
and comes to life more and more each day. This is the most attractive
part of the museum. Here, visitors can see the locals come grind
their cereals at the mill, wash at the whirlpool, or work process their
woolen fabrics on the pot. A distillery has also been set up here. All
this takes you to a world thought to be lost, while the stories and
wisdom of parents and grandparents float in the air.



arTă Populară
Traditional art

Interioarele caselor din Muzeul în aer liber te vor încânta şi îţi vor arăta
bogăţia lumii satului oşenesc de altădată. Aici vei găsi o valoroasă colecţie de etno-
grafie şi artă populară, de la colecţii de ţesături, port popular, icoane, ceramică şi
mobilier, toate ţesute sau pictate cu mare migală. Muzeul din Negreşti-Oaş este
singurul loc în care se mai produce renumita ceramică de Vama.
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The interiors of the open-air museum’s houses will delight you and
show you the richness of the old villages. Here you will find a valuable co-
llection of ethnography and folk art, from collections of fabrics, traditional
garment, saint portraits, pottery and furniture, all woven or painted with
great care and love. The Negrești-Oaș Museum is the only place where the
famous Vama pottery is still being produced.

,



TradiTiONaL
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Modernism 
La Negreşti-Oaş, tradiţia merge mână în mână

cu modernismul. Semnul că oşenii îşi respectă trecutul
dar privesc spre viitor este şi viaţa culturală amplă care se
desfăşoară în una dintre cele mai moderne şi mai
spaţioase galerii de artă din România, Galeria Dr. Mihai
Pop. Nu degeaba a primit renumele de Capitală culturală
a judeţului Satu Mare. Frecvent, aici expun artişti plastici
din zonă, dar şi din întreaga ţară şi din străinătate. 

Program: De Luni până Vineri  între orele 8-16 
La solicitări se organizează vizite şi în afara acestui
program.

Modernism 
In Negreşti-Oaş, tradition goes hand in hand

with modernism. Another sign that the locals respect
their past but, at the same time, look towards the future,
is also the comprehensive cultural life that takes place in
one of the most modern and spacious art galleries in Ro-
mania, the Dr. Mihai Pop Gallery. It is not for nothing
that the town has earned its reputation of Cultural Ca-
pital of the Satu Mare County. The work of local and
even national or international plastic artists is frequently
exhibited in this art gallery.

Visiting hours:  Monday to Friday: 8 am to 4 pm
Visits outside the above schedule are available upon 
request.

GaLeria  de artă
The arT gallery

16
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arTĂ / arT
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Foto: Remus Țiplea
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catedrala OrtOdOxă - templul Oașului

Ceea ce cuvintele pot doar sugera
rămâne să trăieşti în Catedrala Ortodoxă din
Negreşti-Oaş, sufletul şi altarul Oaşului. Edi-
ficiul impunător, având hramul “Duminica
Tuturor Sfinţilor”, este simbolul unității spi-
rituale și culturale a credincioșilor ortodocși.
Mărimea impunătoare îți aduce aminte de pu-
erea oșenilor și a străbunilor lor, dacii liberi,

iar picturile interioare îți arată cât de aproape
sunt localnicii de credință. 

Marele artist Vasile Pop-Negreşteanu a
pictat în altarul bisericii nu doar culori, nu doar
figuri de sfinţi, ci însăşi sufletul Ţării Oaşului: de
la motive și simboluri tradiţionale, chiar și
Negreştiul stă în miniatură la picioarele sfinţilor.

the OrthOdOx cathedral - the temple of Oaș

What words can only suggest, it is left for
you to experience in the Orthodox Cathedral from
Negreşti-Oaş, the soul and the altar of Oaş. The im-
posing building, dedicated to the Sunday of All
Saints, is the symbol of the spiritual and cultural
unity of the Orthodox community. Its imposing
size reminds one of the strength of the locals and
their ancestors, the free Dacians, while the inner

paintings prove how close the locals are to faith.

The great artist Vasile Pop-Negreşteanu
painted in the altar of the church not only colors
or saints figures, but the very soul of the Land of
Oaș: with the help of the traditional motifs and
symbols, even the town of Negreşti-Oaș lays in
miniature at the feet of the saints.

credinta / faith



Negreşti-Oaş este un oraș multi-
confesional și multicultural. Edificiile reli-
gioase ale oraşului sunt reperele unui traseu
ecumenic ce denotă viaţa spirituală bogată a
localnicilor.  

Pașii vă vor purta spre două biserici
otodoxe care  au fost declarate monumente
istorice naționale, Biserica veche (fiind
înscrisă în Patrimoniul Național al
României, cod SM-II-m-B-05338) şi Bise-
rica din Cartierul Tur (fiind înscrisă în Patri-
moniul Național al României, cod
SM-II-m-B-05363), dar și spre Biserica Ro-
mano-Catolică, Biserica Greco- Catolică și
Biserica reformată. Câte biserici, atâtea con-
fesiuni care trăiesc într-o armonie deplină. 

CrediNTă
Faith 

Negrești-Oaș - Capitala �Tării Oașului
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Negrești-Oaș is a multi-religious
and multicultural town. The religious edi-
fices of the town are the landmarks of an ec-
umenical route that highlights the rich
spiritual life of the locals.

The steps will take you towards the
two Orthodox churches that have been de-
clared historical monuments, the Old
Church (being registered in Romania’s Na-

tional Heritage with code SM-II-m-B-
05338) and the Church of the Tur District
(being registered in Romania’s National
Heritage with code SM-II-m-B-05363),
but also towards the Roman Catholic
Church, the Greek Catholic Church and
the Reformed Church. As many churches
as all the confessions that live in full har-
mony within the same town.



Negrești-Oaș este orașul care are
propria sa lună care strălucește sus pe cer:
Luna Șes. Este templul în aer liber al Ţării
Oaşului, străjuit de o parte de Vârful Piet-
rosu, care are în vârf un Sfinx falnic – o rocă
vulcanică ciudată, şi de cealaltă parte de
Muntele Mic, brăzdat de brațele unor râuri
line și de izvoare cu ape minerale. Este o
staţiune turistică aflată în construcţie, întinsă
pe un spațiu de 250 de hectare, “kilometrul
zero al turismului sătmărean” şi Perla Nor-
dului.

Panorama din vârful Pietrosu, așa
cum doar păsările o mai prind în zborul lor,
îți dezvăluie spectacolul unic al unui oraș și a
unei țări care își respectă trecutul, își trăiește
clipa și privește spre viitor. Toată zona e un
templu în aer liber de o frumuseţe care te face
să vorbeşti în şoaptă, ca să nu trezeşti muntele. 

LuNa șes -
Perla Tării Oașului

Negrești-Oaș - Capitala �Tării Oașului
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Foto: Alexandru Feher
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TuRIsM / TOuRIsM

Negreşti-Oaş is the town that has its own moon
shining up in the sky: Luna Șes. It is the open-air temple
of Oaș Land, guarded on one side by the Pietrosu Peak,
topped by a towering Sphynx – an interestingly shaped
volcanic rock, and by the Mic Mount on the other side,
crossed by rivers and springs of mineral waters. It is an
under-construction tourist resort, spread over a 250-
hectare area, the ”starting point of the Satu Mare

County tourism" and the North Pearl.
The view captured from the Pietrosu Peak, as

only birds can catch it while flying high, reveals the
unique spectacle of a town and a land that respects its
past, lives its present moment and looks towards the fu-
ture. The whole area is an outdoor temple of a beauty
that makes you whisper to avoid waking up the moun-
tain.
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luna șes - The pearl of Oaș land

Foto: Remus Țiplea



sCHITUL de la Luna Șes

La poalele Vârfului Pietrosu de la Luna
Șes, într-o poiană pe lângă care șerpuiește
impecabil drumul ce te duce sus pe piscuri
tronează Schitul mănăstiresc „Sfântul
Arhidiacon Ștefan”. Complexul monahal,
de o fermecătoare frumusețe arhitecturală
și duhovnicească, este format din biserică
de lemn în stil maramureșean cu troiță,
casă monahală din lemn și gard împletit
în stil tradițional oșenesc. 

Oșenii și-au construit prima dată biserică
în munți pentru ca apoi să adune în jurul
ei o comunitate întreagă, cea a viitoarei
stațiuni turistice.

Negrești-Oaș - Capitala �Tării Oașului

24

The hermitage at Luna Șes

Foto: Alexandru Feher
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CREDINTĂ / FAITH
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At the foot of the Pietrosu Peak at Luna Șes, in a glade near which you’ll find the road leading you
up on the peaks, lays the Monastery Hermitage Saint Archdeacon Stefan. The monastic complex, of a
charming architectural and spiritual beauty, consists of a Maramureș wooden church with a wooden cross,
a monastic wooden house and a fence braided in the traditional Oaș style.

The people of Oaș first built their church in the mountains to later gather around it a whole
community, the one of the future tourist resort.
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CApiTALă CuLTurALă / CApiTAL Of CuLTurE

The traditional annual Annunciation
Art Exhibition merges with the group of local
artists that first established it, raised it and con-
secrated it throughout the country. The opening
of the exhibition takes place annually on March
25, being closely related to a religious holiday, the
Annunciation Day. The artists of Oaș and their
renowned guests from all over the country and
the world, herald the arrival of spring through the
vivid colors of their work. The exhibition is
hosted in the edifice carrying the name of the one
who chose the day for this celebration of modern
culture, the ”Dr. Mihai Pop” Art Galleries.
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Annunciation 
Art Exhibition

Tradiţionala expoziţie anuală de artă
plastică Art Bunavestire se confundă cu grupul
de artişti negreşteni care au înfiinţat-o, au cres-
cut-o şi au consacrat-o în toată ţara. Vernisajul
expoziţiei are loc anual în 25 martie, fiind strâns
legat de sărbătoarea religioasă Bunavestire.
Artiştii Oaşului şi invitaţii lor renumiţi din ţară
şi din lume vestesc în culori vii venirea primăverii.
Expoziţia se desfăşoară în Galeriile de artă Dr.
Mihai Pop, cel căruia i se datorează ziua aleasă
pentru această sărbătoare a culturii negreştene
moderne.

Art 
Bunavestire



sâmbra Oilor
The shepherds’ spring Gathering
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Pe drumul şerpuitor care uneşte
Ţara Oaşului de Maramureş, chiar pe hotarul
dintre cele două judeţe, Pasul Huta devine an
de an gazda uneia dintre cele mai străvechi
datini din ţară: Sâmbra Oilor. Este cea mai
mare serbare câmpenească, legată de ocupaţia
tradiţională a păstoritului, şi se desfăşoară
anual în a doua duminică din luna mai.
„Sâmbra Oilor“ marchează începutul se-
zonului pastoral pe aceste meleaguri nordice
şi venirea primăverii, un bun prilej pentru o
frumoasă petrecere câmpenească.

,



serbare câmpeNească / TradiTiONaL cOuNTry fesTivaL
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On the winding road that connects Oaş Land with the
county of Maramureş, right on the border between the two
counties, the Huta Mountain Pass becomes the yearly host
of one of the oldest customs in the country: The Shepherds’
Spring Gathering. It is the largest country festival related to
the traditional shepherd's occupation, celebrated annually
on the second Sunday of May. 
The Shepherds’ Spring Gathering marks both the beginning
of the pastoral season in these northern lands and the arri-
val of spring, a great opportunity for a beautiful country
festival.

Foto: Remus Țiplea
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ZesTrea Oașului

The Oaș dowry festival

FesTivaL

Negreşti – Oaş The capital of Oaș Land / 31

Din anul 1998, în luna august se organizează anual Ziua
Oraşului Negreşti-Oaş. În anul 2014, autoritățile locale au schim-
bat denumirea evenimentului intitulându-l ”Zestrea Oașului”, care
a devenit astfel o sărbătoare a patrimoniului cultural și etno-fol-
cloric ale Țării Oașului.

Sărbătoarea are loc în luna august, atunci când miile de
negreșteni și oșeni care muncesc în străinătate se întorc acasă.
Evenimentul este un prilej de revedere a familiilor, de celebrare a
portului popular și a tradițiilor din zonă.

În cadrul evenimentului au loc ateliere, târguri
meșteșugărești, expoziții de artă plastică, concerte de muzică
populară și muzică contemporană.

***

Ever since 1998, Negrești-Oaș celebrated its existence
every year and in 2014 the local authorities decided to name the
event The Oaș Dowry Festival which marks the celebration of Oaș’s
cultural and ethno-folkloric heritage.

The event takes place every year in August when thou-
sands of locals living abroad return home for their holidays. The
event marks a perfect opportunity for families’ and friends’ re-
unions, along with the celebration of traditions in the area,
through workshops, craft fairs, art exhibitions, folk music concerts
and contemporary music.



Versus dar Împreună

De multe ori, o fotografie
spune mai mult decât o mie de cu-
vinte, motiv pentru care artiştii fo-
tografi negreşteni reunesc de câţiva
ani la Negreşti-Oaş, la finalul
fiecărui noiembrie, crema fo-
tografilor din ţară în cadrul
expoziţiei naţionale de artă
fotografică „Versus dar Împreună”.
Sufletul mişcării care încântă
privirea şi sufletul privitorilor sunt
fotografii negreşteni Remus Ţiplea,
Emilian Moldovan şi Romeo Ko-
maromi.
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Many times, a photograph
says more than a thousand words,
which is the reason why local pho-
tographers have been gathering in
Negrești-Oaș, for several years now,
at the end of each November, the
cream of the country’s photogra-
phers at the National Art Exhibi-
tion Versus and, yet, Together. The
soul of the movement that delights
not only the eyes but also the souls
of the viewers are the local photog-
raphers Remus Ţiplea, Emilian
Moldovan and Romeo Komaromi.

Versus and, yet, Together

Foto: Remus Țiplea

,
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Jocul fulgilor de nea aduce cu el
răsunetul colindelor ancestrale din Ţara
Oaşului şi din împrejurimi. În perioada
sărbătorilor de iarnă, ca un omagiu adus
Naşterii Domnului, localnicii îşi deschid
porţile şi braţele pentru sutele de oaspeţi care
vin să-şi hrănească sufletul la Festivalul de da-
tini şi obiceiuri de iarnă. Parada colindătorilor,
îmbrăcaţi în port tradiţional, poartă spre cer
colindele culese din toate satele oşeneşti.

The dance of the snowflakes brings
with it the sound of the ancestral
carols from the Oaș Land and its
surroundings. During the Winter
Holiday Season, as a tribute to the
Nativity of Jesus, the locals open
their gates and arms to the hundreds
of guests who come to feed their
souls at the Winter Traditions and
Customs Festival. The parade of the
carolers, dressed in their traditional
garment, carry to the sky the carols
harvested from the Oaș villages.

FESTIVALUL de Datini și Obiceiuri de Iarnă
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Winter Traditions
and Customs 

FESTIVAL

,



FesTivAL
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La Lăsatu’ Secului, aşa cum cere obiceiul, fetele şi femeile îmbrăcate
în frumosul strai oşenesc se adună la şezătoare în casa mătuşii Floare Finta -
Tezaur Uman Viu şi reper al culturii tradiţionale din Ţara Oaşului. Cos haine,
torc fuiorul, spun poveşti, glume şi învăţături de minte, după care intră feciorii
în rol, luându-le pe fete la dans. Tineri şi bătrâni, oamenii locului rememorează
atmosfera de odinioară a şezătorilor şi a clăcilor din Ţara Oaşului, în semn de
respect faţă de tradiţie.

Conform obiceiurilor, şezătoarele erau singurele locuri în care,
pe lângă duminica la ciupercă, se întâlneau tinerele de măritat cu feciorii
din sat. La şezătoare, tinerele îşi puteau arăta hărnicia, cele mai vrednice
fiind luate în vizor de feciorii satului.

Șezătoarea

Before the beginning of the Easter fasting period, as the customs re-
quire, the girls and women, dressed in their beautiful holiday Oaș garment,
gather at the house of aunt Floare Finta - The Human Living Thesaurus and
landmark of the traditional culture of the Oaș Land. They sew clothes by hand,
spin the wool into yarn, and tell jokes and old wisdom stories. Later on, the
boys arrive, taking the girls for a traditional dance. Both young and old, the lo-
cals recall the old atmosphere of the handcrafting evening gathering from the
long ago Oaș Land as a sign of respect for tradition.

According to the customs, the evening gatherings were the only places
where, besides Sundays at the dance mushroom, young girls would be given the
opportunity to meet young boys. It was there where they would show their dili-
gence and the young boys would set their eyes on the most worthy of them.

Handcrafting evening gathering
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Hotel Orhideea 
Pietii 1/B, 445200 Negrești-Oaș,
Satu Mare, Romania, 
complex.orhidea@gmail.com, 
Tel +40 740.921.961, +40 261
853572

Pensiunea Diana
Victoriei 108, 445200 Negrești-
Oaș, Satu Mare, Romania, 
Tel: +40 261 855 010/ 855 009

Hostel Pietroasa
Victoriei 34/A, 445200 
Negrești-Oaș, Satu Mare, 
Romania, 
Tel: +40 756.431.646

Pensiunea Boda Oșanu
Luna Șes, 445200 Negrești-Oaș,
Satu Mare, Romania, 
pensiuneaboda@yahoo.com, 
Tel: +40 765.926.186/
742.996.892

Pensiunea Ivan 
Luna Șes, 445200 Negrești-Oaș,
Satu Mare, Romania, 
www.facebook.com/Pensi-
uneaivan, 
Tel: +40 787.898.005

Popasul Răcșanului
Talna 72/A, 445200 Negrești-Oaș,

Satu Mare, Romania, 
Tel: +40 741.067.222

Popasul din Șes 
Luna Șes, 445200 Negrești-Oaș,
Satu Mare, Romania, 
Tel:  +40 741.114.323

Hotel Dallas
Ion Creangă 104, 445200
Negrești-Oaș, Satu Mare, Roma-
nia, 
www.dallas.ro,
dallas.rezervari@gmail.com, 
Tel: +40 742.118.158

Sat de vacanță Grigdan
Turului 137, 445200 
Negrești-Oaș, Satu Mare, 
Romania,
www.satuldevacantagrigdan.ro
Tel: +40 768.332.460

Hotel Valea Măriei 
Valea Măriei 225, 447350 Vama, 
Satu Mare, Romania, 
www.hotel-valea-mariei.ro, 
office@hotel-valea-mariei.ro,
valea.mariei@yahoo.com, 
Tel: +40 261 806292/ 806293,
Fax: +40 261 854638

Cazare și masă      

,
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      /      Sleep & eat

Hotel Pintea 
Valea Mariei 224, 447350 Vama, 
Satu Mare, Romania, 
www.complex-pintea.ro, 
Tel: +40 261 857155, +40
740.186.885

Pensiunea La Luna 
Mihai Eminescu 390, 447350
Vama, 
Satu Mare, 
Romania, 
www.facebook.com/pages/La-Luna/, 
Tel: +40 725.205.874

Pensiunea Huta Certeze 
Principală 321/A, 447101 Huta
Certeze, comuna Certeze, Satu
Mare, Romania, 
www.hutacerteze.ro, 
Tel: +40 261 859044/ +40
744.520.193

Complex Mujdeni 
Mujdeni, DN 19, 447220 Orașu
Nou, 
Satu Mare, Romania,
www.complexmujdeni.ro
dor_ghe@yahoo.com
Tel: +40 261 830090/ +40
756.068.011

Restaurant Regal
Unirii 33/A, 445200 Negrești-Oaș, 
Satu Mare, Romania
Tel: +40 261 853560 (int. 101)

Restaurant Casa Cicio 
Pieții 1, 445200 Negrești-Oaș, Satu
Mare, Romania
Tel: +40 261 853922

Restaurant Lescaci 
Victoriei 3/C, 445200 
Negrești-Oaș, 
Satu Mare, 
Romania
Tel: +40 361 884.015

Cafe Enigma 
Victoriei 58, 445200 
Negrești-Oaș, 
Satu Mare, 
Romania
Tel: +40 756 475 600

Bonjour Cafe 
Unirii 33/A, 445200 
Negrești-Oaș, 
Satu Mare, 
Romania
Tel: +40 261 853560 (int. 102)

Pizzeria Boema 
Garoafelor 1/C, 445200 
Negrești-Oaș, 
Satu Mare, 
Romania
Tel: +40 751.509.536

Pizzeria Fly 
Vasile Lucaciu 3, 445200 
Negrești-Oaș, Satu Mare, 
Romania
Tel: +40 758.553.294

Pizzeria Party 
Victoriei 43, 445200 
Negrești-Oaș, 
Satu Mare, 
Romania
Tel: +40 261 853820



www.turism-taraoasului.ro Facebook @Visit.Tara.Oasului

Negrești-Oaș

Primăria Negrești-Oaș 
Victoriei 95-97, 445200 

Negrești-Oaș, Satu Mare, 
Romania, 

www.negresti-oas.ro
primarie@negresti-oas.ro

Facebook OrasulNegrestiOas
Tel/Fax: +40 261

854845/853112/854842

Centrul Național de Informare 
și Promovare Turistică 

Negrești-Oaș
Victoriei 59, 445200 Negrești-Oaș,

Satu Mare, Româania, 
www.turism-taraoasului.ro

info@turism-taraoasului.ro
Facebook @Visit.Tara.Oasului
Instagram Visit_Tara_Oasului

Tel.: +40 361 884 652
Fax: +40 361 884 662

Această broșură a fost realizată de către
Primăria Negrești-Oaș, Consiliul Local

Negrești-Oaș și Centrul Național de Informare 
și Promovare Turistică Negrești-Oaș

This brochure was made by the Negrești-Oaș
Town Hall and Town Council, and the 

Negrești-Oaș National Center for Tourism 
Marketing and Information.


