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- editorial -

...am ajuns, cumva, la finele sezonului cald şi, prin urmare, la
ultima ediţie Outdoor Magazine din 2020. Orice final e un prilej de
bilanţ, dar cred că bilanţul acestui sezon i-ar pune în încurcătură chiar şi
pe cei mai pricepuţi analişti, sociologi sau statisticieni. A fost, de departe,
cel mai ciudat, atipic sezon de outdoor (şi nu numai) pe care l-am trăit eu
până acum un sezon chinuit pentru anumite domenii, dar exploziv
pentru altele. Căci e evident că multe afaceri conexe fenomenului s-au
chinuit să supravieţuiască, în timp ce, pe de altă parte, turismul outdoor
în România a explodat. Spaima de SARS COV 2 a mutat mulţimile de
oameni din resorturile all-inclusive turceşti, bulgăreşti sau de aiurea, pe
crestele sau coamele munţilor autohtoni. Sau pe luciurile de apă de la
noi. Sau pe râurile năvalnice de aici.

;

Ne-am (re)descoperit ţara, am realizat potenţialul imens pe
care-l are, dar ne-am reamintit şi că ai încă nevoie de noroc când îţi
rezervi o cazare; serviciile din domeniu, neguvernate de reguli clare, stau
şi ele, de multe ori, sub semnul hazardului, iar promovarea şi comuni-
carea rămân necunoscute pentru majoritatea investitorilor sau
structurilor publice. E nevoie de politici clare, coerente, pentru ca
această (re)descoperire a poten�ialului �ării noastre în turismul outdoor
și de aventură să nu rămână doar un foc de paie.

Noi continuăm și în acest număr ceea ce am făcut de la prima
edi�ie a Outdoor Magazine: vorbim, aşa cum ştim noi, despre locuri de
văzut şi lucruri de făcut în România şi nu numai. Mai mult, ca o adaptare
la aceste vremuri, Outdoor Magazine numărul 5 este, la fel ca ediţia
precedentă, dedicat în proporţie de 95% locurilor de aici. Avem şi
bilanţuri speciale, personale, acum, la final de sezon: al alpinistului Vlad
Căpuşan şi al campionului naţional la enduro mountainbiking, Mihai
Aniţan. Avem şi sfaturi pentru alegerea echipamentului, dar şi un
interviu-eveniment cu Eduard Grossu, câştigătorul Turului României la
ciclism. Mai avem şi altele, toate interesante, dar vă las să le descoperiţi
voi de îndată ce veţi întoarce această pagină.

Andi

Andrei Hu�anu, redactor-șef

Vă mulţumim că ne citiţi, datorită vouă am rezistat în
aceste vremuri tulburi şi nu uitaţi că, din noiembrie,

reapare pe piaţă Ski Magazine.
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