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Cine suntem?

• Un grup de peste 8200 de ciclişti amatori, activ din 2011, care au parcurs împreună peste 500 
de trasee cicloturistice în București, țară și străinătate, peste 30 milioane km pedalaţi/grup, uniți 
din dorința de a crea un “loc prietenos” care să ofere informaţii celor pasionaţi de bicicletă, 
cicloturism, sport, sănătate, şi protejarea mediului.

• O comunitate în creştere, formată din oameni activi între 5 şi 75 de ani, majoritatea fiind între 
18 şi 40 ani, cu studii superioare şi venituri medii.



Cine suntem?

• Un ONG, înfiinţat în martie 2015, care promovează : cicloturismul, bicicleta ca mijloc de 
transport alternativ şi modalitate de recreere precum şi activităţi de protejare a patrimoniului 
natural, cultural, istoric şi turistic ale României

• O echipă formată din şapte membri fondatori, dornici să biciclească în siguranţă în România şi 
nu numai, cărora li s-au alăturat zeci de voluntari implicaţi în toate evenimentele cicloturistice 
organizate până acum.



Cui ne adresăm?
• Unei comunităţi de aproape 100.000 fani care 

participă la evenimente şi urmăresc activităţile 
noastre în mediul online pe reţelele de socializare 
şi pe toate paginile evenimentelor noastre
Adevăraţii VeloPrieteni România
Bicicleala de luni
Daca este Marti, sunt 3 Ceasuri Bune de 

Biciclit
I bike Bucharest
Hai cu bicicleta în Vamă împreună cu AV
Turul Munteniei într-o zi
Prin sate de munte româneşti pe două roţi
Prin sate de câmpie româneşti pe două roţi
Randonneurs România
Marşul Tăcerii
Garderoba de Biciclete
Academia de cicloturism - Pedalez deci exist!
Randonneurs Romania
România Cicloturistică

http://www.facebook.com/AdevaratiiVeloprieteniRomania
http://www.facebook.com/BiciclealaDeLuni
http://www.facebook.com/dacaestemarti
http://www.facebook.com/IbikeBucharest
http://www.facebook.com/haicubicicletainvama
http://www.facebook.com/turulmuntenieiozi
http://www.facebook.com/PrinSateDeMunteRomanestiPe2Roti
http://www.facebook.com/PrinSateDeCampieRomanestiPe2Roti
http://www.facebook.com/Randonneurs4Romania
http://www.facebook.com/MarsulTaceriiRomania
http://www.facebook.com/garderobadebiciclete
http://www.facebook.com/PedalezDeciExist
https://www.facebook.com/Randonneurs4Romania/
http://www.facebook.com/RomaniaCicloturistica


Ce facem?

Pedalăm pe diverse trasee cicloturistice în țară și în străinătate. 
Avem peste 150 de evenimente anuale prin care reuşim să 
descoperim istoria şi geografia României, locuri frumoase pe care 
le vizităm

Ce facem?



 Bicicleala de luni - începători
 Dacă este marţi, sunt 3 Ceasuri bune de 

Biciclit – pentru toţi 
 Tura de joi – viteză

Sunt ture de “bicicleală” care pornesc din Parcul 
Izvor, la ora 19:30 luni, marţi şi joi şi care se 
desfăşoară săptămânal pe diverse trasee mai 
mult sau mai puţin dificile, în Bucureşti şi  în 
zonele limitrofe. Reunesc la fiecare ediţie între 
20 şi 160 de biciclişti.
Se pedalează în pluton, iar cu ajutorul 
voluntarilor prezenţi la fiecare eveniment se 
asigură buna desfăşurarea a turei, păstrarea 
traseului stabilit şi acordarea ajutorului oricărui 
biciclist aflat în dificultate, astfel încât toţi 
participanţii să se bucure de o seară de pedalat 
în siguranţă pe străzile capitalei şi în 
împrejurimi.

Ce facem?
Trasee  săptămânale în București

http://www.facebook.com/BiciclealaDeLuni
http://www.facebook.com/dacaestemarti
http://www.facebook.com/TuraDeJoi


“Hai cu bicicleta în Vama Veche!” – plimbare deja tradiţională a Adevăraţilor VeloPrieteni către
Vama Veche, de 1 Mai sau de Rusalii, cu bicicleta. In ediţiile anterioare au fost parcursi cca. 400 
km/tura în cele 3 sau 4 zile ale evenimentului, cu o diferenţă semnificativă de nivel, peste 2000 de 
metri. Au fost participanţi din toate categoriile de vârstă, nivel de antrenament sau experienţă, care 
au reuşit să ajungă din Bucureşti la mare pe două roţi. Traseul a fost ferit de trafic intens, oferindu-
ne astfel posibilitatea de a admira la maximum peisajele întâlnite, fără a fi deranjaţi de maşini. 
Urmează în 2017 editia a IVa care se va desfasura de Rusalii, in luna iunie.

Ce facem?
Trasee cicloturistice tematice

Hai cu bicicleta în Vamă! (editia a 2-a)


“Sinaia pe bicicleta” – 19-20 august 2017 – ediția a IIIa

Un sfârşit de săptămână petrecut pe bicicletă, alături de alţi iubitori ai 
acestui sport şi ai acestui oraş de munte.
La ediţiile anterioare am avut alături de noi biciclişti de la 5 la 75 de 
ani, care ne-au însoţit în explorarea oraşului Sinaia pentru a descoperi 
împreună vechi bijuterii arhitecturale, culturale şi turistice ascunse pe
străzile mai puţin cunoscute ale oraşului.
Am inițiat și evenimentul dedicat exclusiv copiilor 
Parada Micilor Biciliști în vacanță la Sinaia, care s-a
bucurat de un real succes.

Ce facem?
Trasee cicloturistice tematice

http://www.facebook.com/events/1619954248246449


Mulţi dintre Adevăraţii Veloprieteni au
participat la ediţiile "Drumului Vinului" în 2013 şi 2014. 
şi ale "Drumului Fructelor" în 2014, precum şi “Drumul 
Voievozilor” în 2014 şi 2015.
Evenimentele au strâns peste 500 de participanţi şi 
peste 10k de vizualizări

Ce facem?
Trasee cicloturistice tematice



 “Atenţie se pedalează!”, 
 “Prin sate de câmpie româneşti”,
 “Prin sate de munte româneşti”,

O serie evenimente cicloturistice care au adunat zece ediţii, prin 
care am ajuns să descoperim locuri superbe din România, locuri 
pline de istorie şi de peisaje unice, cu trasee mixte (asfalt şi 
offroad). Trasee de o zi, de două sau chiar trei în care ne 
deplasăm cu trenul până în zona submontană, sau mai departe 
de capitala prin câmpie, de continuăm traseul cu bicicleta. Cu 
ocazia acestui eveniment, s-a încheiat un protocol cu SNCFR-ul 
prin care în urma solicitării noastre din timp, ni se pune la 
dispoziţie un vagon special pentru biciclişti. 
Evenimentele au avut peste 10 ediţii fiecare reunind peste 2000 
de participanţi şi 100.000 de vizualizări.

Ce facem?
Trasee cicloturistice tematice

http://www.facebook.com/AtentieSePedaleaza
http://www.facebook.com/PrinSateDeCampieRomanestiPe2Roti
http://www.facebook.com/PrinSateDeMunteRomanestiPe2Roti


Este o categorie de evenimente adresate 
cicliştilor care doresc să-şi testeze limitele, cu 
trasee de dificultate mare, cu diferenţă de nivel 
între 1000 şi 5000 m

 “Turul Munteniei într-o zi” (275 km)
 “Transfăgăraşanul şi Transalpina în 24 de 

ore”(400 km)
 “ Căţărări, căţarări, căţarări... prin Prahova 

”(100km, 2000m)
 “ Sus, sus, la Cruce, sus ”( 80 km, 2200m)

Ce facem?
Trasee de anduranță 

http://www.facebook.com/turulmuntenieiozi


 Parada micilor biciclişti – 1 Iunie – îi 
invităm pe cei mai simpatici bicicliști să ni 
se alăture la Parada micilor bicicliști, cu 
biciclete mari și mici, cu sau fără pedale, cu 
sau fara roți ajutătoare, cu căști colorate și 
claxoane vesele. În 2016 am avut alături de 
noi peste 500 de copii alături de peste 500 
de părinți și bunici.

 Pe biciclete prin Pădurea Băneasa

Ce facem?
Trasee pentru copii

http://www.facebook.com/events/1391498894511571


 Îndrăgostiţi de...bicicletă – 14 februarie -
profităm aşa cum ştim numai noi de Sf. 
Valentin ... adică ÎNDRĂGOSTIŢI...de 
bicicletă!

 Vestitorii primaverii vin pe biciclete...cu
marţişoare – 1 martie oferim doamnelor 
și domnișoarelor mărțișoare pe 2 roți

 Flori pentru fete pe biciclete – 8 martie -
o plimbare lejeră cu mic cu mare, ocazie
cu care le sărbătorim pe veloprietene
(bunici, mame, soţii, fiice, iubite, 
prietene, toate pe biciclete), oferindu-le 
câte o floare...

 Pedalăm de Moş Nicolae – 6 decembrie

 Adevăraţii Veloprieteni, ajutoarele lui 
Moş Crăciun...pe două roţi (a 4-a editie)
– 24 decembrie - o plimbare prin
parcurile capitalei, în costume de Moş
Crăciun şi Crăciuniţe, cu saci în spate 
sau pe portbagaj, cu dulciuri pentru
copii...

Ce facem?
Trasee cu ocazia sărbătorilor 

http://www.facebook.com/events/346412858883839
http://www.facebook.com/events/756108754467364
https://www.facebook.com/events/769338519814447/?ref=1&action_history=[{"surface":"permalink","mechanism":"surface","extra_data":[]}]
https://www.facebook.com/events/769338519814447/?ref=1&action_history=[{"surface":"permalink","mechanism":"surface","extra_data":[]}]
http://www.facebook.com/iulian.ene/media_set?set=a.10154340960256258.1073742664.540731257
https://www.facebook.com/events/723337081133479/


Pe lângă numeroasele “veloaroganţe” pe 
dealurile şi munţii din Bulgaria (cea mai la 
îndemână destinaţie pentru veloprietenii 
din Bucureşti de a face cicloturism extern), 
am organizat: 
 “Drumul Dunării de la Viena la Porţile 

de Fier” (1100 km, 2012), 
 “Drumul Dunării de la Baziaş la Sulina” 

(1400 km, 2012), 
 “Drumul Dunării de la izvoare la Viena” 

(1000 km, 2013), 
 “Drumul Verde: Viena - Praga” (400 km, 

2013), 
 “Castelele de pe Valea Loarei” (1000 km, 

2014).
 EuroVelo 6 - Germania, Franța, Serbia, 

Elveţia, 
 “Veloaroganţă prin Bulgaria” (400-500 

km în 2-3 zile).

Ce facem?
Veloexpediții externe



 Bicicliștii pedalează împotriva
melanomului”- marș pentru 
educație în sănătate

 ”Marșul tăcerii” - marș în 
memoria victimelor pe 2 roți 
în trafic

 Pedaleaza cu noi pentru Ora
Pamantului – eveniment care a 
strans peste 1000 de 
participanti

Ce facem?
Evenimente de conștientizare

https://www.facebook.com/events/957417960970568/
https://www.facebook.com/events/239037662942786/
https://www.facebook.com/events/762265990573168/


 “Ora Pământului, pe 
bicicletă: ”Schimbarea 
suntem noi!” – 1000 de 
bicicliști, toți împreună, 
pentru planeta noastra! 

 Workshop „fotogeografic” 
în „delta dintre blocuri”

 Redu amprenta de carbon!

 Ecologizarea Pădurii 
Râioasa

 Adevăraţii VeloPrieteni: 
Plantăm pentru viitor! - am 
combinat cicloturismul 
prin locuri minunate cu 
împădurirea câtorva 
hectare de teren în zona 
Bezdead, alături de alţi 400 
de voluntari

Ce facem?
Evenimente eco

https://www.facebook.com/events/762265990573168/
https://www.facebook.com/events/1562710977314292/
https://www.facebook.com/events/755657894557745/


 “Garderoba de biciclete” - Serviciul 
inovator promovat de Asociaţia 
Adevăraţii VeloPrieteni în 
beneficiul tuturor participanților la 
diverse evenimente publice 
organizate în capitală (Expobike 
2015, Street Delivery X, Femei pe 
Mătăsari ). Este o parcare sigură, 
supravegheată, pe toată perioada 
de desfășurare a evenimentului. 
Serviciul a fost până în acest 
moment oferit gratuit către 
beneficiari, costurile fiind suportate 
de organizatori sau sponsori.

Ce facem?
Inovaţii în sprijinul bicicliştilor

https://www.facebook.com/garderobadebiciclete/


 Să dezvoltăm şi promovăm reţeaua de trasee 
cicloturistice în România

 Să atragem atenţia asupra cicloturismului, acest 
mod ecologic și sănătos de petrecere a timpului 
liber

 Să întreprindem acţiuni de creştere a siguranței în 
trafic a cicliștilor şi de promovare a regulilor de 
circulație rutieră

Ce ne dorim?



Obiective AV 2017
 Să promovăm cicloturismului și 

mersul pe bicicletă în general.

 Să întreprindem acţiuni de creştere 
a siguranței în trafic a bicicliștilor şi 
de promovare a regulilor de 
circulație rutieră.

 Să dezvoltăm şi promovăm reţeaua 
de trasee cicloturistice în România

 Să dezvoltăm conceptul 
Garderobei de biciclete și să-l 
implementam în cadrul câtor mai 
multe evenimente publice

 Să înființam, cu sprijinul 
autorităților locale, mai multe 
centre de închiriere a bicicletelor în 
zonele turistice ale țării



Proiecte AV 2017

 Marcarea a cel puțin 2 trasee cicloturistice noi în Breaza, alaturi de cele marcate deja în 2016

 Lansarea Școlii Velo AVR – program de educare și deazvoltare a abilitaților tinerilor bicicliști în 
școli

 Reeditarea traseelor cicloturistice emblematice, de succes, ale Adevăraţilor VeloPrieteni

 Continuarea la un nivel mai mare a proiectului Randonneurs – Cupa AV – evenimente dedicate
ciclismului de anduranta, dedicate bicicliștilor amatori

 Amenajarea unor noi trasee cicloturistice în țara
 Reeditarea evenimentelor de succes din anii anteriori ( Parada Micilor Bicicliști, Sinaia pe 

Bicileta, Cu bicicleta la Breaza, Turul Munteniei într-o zi, etc) înscrise deja în calendarul de 
activități 2017



Proiecte AV 2017

 Organizarea mai multor evenimente dedicate copiilor 
 Parada micilor bicicliști 

 Pe biciclete prin Pădurea Băneasa 

 Organizarea mai multor evenimente ecologice şi de conștientizare 
 Marşul Tăcerii 2017 (a 7-a ediţie)

 Ora Pământului pe bicicletă 

 Organizarea traseelor săptămânale în București și dezvoltarea conceptului și în alte localități
 Bicicleala de luni – eveniment dedicat bicicliştilor începători desfăşurat în fiecare luni de la ora 19:15 din Parcul Izvor
 Dacă este marţi, sunt 3 Ceasuri bune de Biciclit - în fiecare marți de la ora 19:15 din Parcul Izvor
 Tura de joi – eveniment dedicat bicicliștilor experimentaţi

 Organizarea unor noi trasee cicloturistice tematice din seria celor de succes
 Drumul fructelor, Drumul voievozilor, Drumul vinului
 Prin sate de câmpie/munte românești

 Atenţie se pedalează!



Proiecte AV 2017

 Crearea unor noi evenimente cicloturistice de promovare a destinaţiilor turistice din România
 Sinaia pe bicicletă (ediţia aIIIa) –
 Castelele de pe Valea Prahovei 
 România Cicloturistică 

 Cu bicicleta la Breaza –

 Dezvoltarea și promovarea rețelei de trasee cicloturistice  din România

 Dezvoltarea unei echipe de ciclişti adulţi dar şi de copii, care să promoveze obiectivele 
asociaţiei prin participarea la cât mai multe competiţii cicliste



Avantajele partenerilor noştri

• promovarea imaginii companiei partenere prin implicarea în acțiunile sociale ale asociației, 
acțiuni care încurajează mersul pe bicicleta, siguranța în trafic a bicicliștilor și cicloturismul în 
România

• Posibilitatea promovării unor produse, servicii şi avantaje pentru o comunitate tânără, activă şi 
în creştere 

• Vizibilitate online pe site-ul asociaţiei şi pe reţelele de socializare, ce poate atinge o comunitate 
de 100.000 de fani 

• Prezență și expunere la  evenimentele noastre, în toate punctele cheie ale acestora.

partenerilor noştri



Pachete de susţinere

Puteţi susţine activitatea Asociaţiei Adevăraţii VeloPrieteni pe mai multe nivele de 
parteneriate, prin donații sau sponsorizări, atât cu mijloace financiare sau produse şi servicii utile şi 
necesare bunei desfăşurari a activităţii asociaţiei cât şi cu acte de voluntariat realizate de persoane 
recomandate de partenerii noştri alături de Adevăraţii VeloPrieteni.

Partenerii pot susţine întreaga activitate a asociaţiei sau unul sau mai multe evenimente 
organizate de Asociaţia Adevăraţii VeloPrieteni;

Va vom mulțumi pentru fiecare redirecționare către AV a 20% din impozitul platit în 
2016, sau 2% de catre angajati



Calendar evenimente 2017

•Îndrăgostiţi de...bicicletă!!!(a4-a ediție) –14 
februarie 

•Pedalează cu noi de Ora Pământului – 25 martie
•PPP05 - Prima plimbare a primăverii (a 5-a ediție) 

- PSCR2R (XII) – 26 martie 
•Cupa AV – Randonneurs – 1 aprilie 
•Pedalam de 1 MAI – prima tura de ciclotursim a 

anului - Braila Galati – 29 aprilie – 1 mai
•MARŞUL TĂCERII 2016 (a 6-a ediţie) – 17 mai 
•Parada micilor biciclişti – 1 iunie
•Hai cu bicicleta în Vamă! (ediția a 3-a) – 2-5 iunie
•Cu bicicleta la Breaza – 1-2 iulie
•Turul Munteniei într-o zi – 5 august
•Sinaia pe bicicletă – 19-20 august
•Pedalăm de Moş Nicolae– 6 decembrie
•Adevăraţii Veloprieteni, ajutoarele lui Moş

Crăciun...pe două roţi (a 4-a editie) – 17 decembrie

http://www.facebook.com/events/1698492760365595
https://www.facebook.com/events/762265990573168/765010813632019/
http://www.facebook.com/events/1166688616692826
https://www.facebook.com/Randonneurs4Romania/
http://www.facebook.com/events/546248672194886
https://www.facebook.com/events/1391498894511571/
http://www.facebook.com/events/103389610036036
http://www.facebook.com/events/593456974148041
https://www.facebook.com/events/514487912060058/
https://www.facebook.com/events/1619954248246449/
http://www.facebook.com/iulian.ene/media_set?set=a.10154340960256258.1073742664.540731257
https://www.facebook.com/events/723337081133479/


Contact

contact@adevaratiiveloprieteni.ro

 www.adevaratiiveloprieteni.ro
 www.facebook.com/AdevaratiiVeloprieteniRomania
 www.facebook.com/groups/velofriends

mailto:contact@adevaratiiveloprieteni.ro
http://www.adevaratiiveloprieteni.ro/
http://www.facebook.com/AdevaratiiVeloprieteniRomania
http://www.facebook.com/groups/velofriends



