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GEC NERA şi IL GIOCATTOLO au lansat anul de ecoturism
2015 în Parcul Na ţional Cheile Nerei – Beu şni ţa
Publicat: Vineri, 17 Aprilie 2015, 10:30

Evenimentul  a avut  loc in 16 aprilie  a.c  prin realizarea unui tur ecoturistic  ghidat  pe  poteca

tematica Podul Beiului – Ochiul Beiului – Cascada Beusnita din Parcul National Cheile Nerei  –

Beusnita. Grupul Ecologic de Colaborare Nera,  impreuna cu Asociatia Il  Giocattolo din Italia, au

organizat  in  data  de  16  aprilie  a.c.  un  tur  ecoturistic  ghidat  ...  Post-ul  GEC  NERA  si  IL

GIOCATTOLO au lansat  anul  de ecoturism  2015 in Parcul  National  Cheile Nerei  –  Beusnita

apare prima data in Vocea Oravitei .

Stiri pe aceeasi tema

Jurnalist american de investigatii, condamnat la in chisoare pentru colaborare cu
grupul Anonymous
acum 3 luni - Initial, ziaristul Barrett Brown, in varsta de 33 de ani, a fost acuzat de colaborare cu hackeri, dar,
pe baza unei intelegeri judiciare, in final a pledat vinovat pentru delicte mai mici. Jurnalistul a executat deja peste
2 ani de inchisoare, in urma acuzatiilor de colaborare cu hackeri ai…

Jurnalist american acuzat de colaborare cu grupul d e hackeri Anonymous,
condamnat la inchisoare

Stiri populare

Selena Gomez nu se las

Stiri Recomandate

Iubitul Oanei Zavoranu povesteste despre
starea emotionala a brunetei. O sa o vedeti
la....
In timp ce trupul neinsufletit al Marioarei Zavoranu este deja
la capela, Oana nu a plecat de acasa. Bruneta prefera sa-si
planga  mama singura  in  casa.  Cat  timp Oana incearca  sa  accepte  faptul  ca
mama ei a murit, iubitul… [citeste mai departe]

ULTIMELE STIRI: Stat Islamic a revendicat atentatul de la Consulatu l american
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