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Resurse turistice naturale
in evaluarea cadrului natural realizata de Institutul de Geografie al Academiei Romane (2008), comuna Maierus a obtinut 6
puncte (din 10), punctaj care constata existenta unor resurse turistice naturale: Aria protejata Padurea Bogatii.
Aria protejata Padurea Bogatii, situata pe teritoriul comunei Maierus, a fost evaluata de Institutul de Geografie al Academiei
Romane cu 3 din 5 puncte ca si teritoriu de importanta naturala. Ca potential de dezvoltare turistica, in functie de relatia cu
infrastructura specific turistica si tehnica, comuna Maierus a obtinut un punctaj de 34.50 din 100 de puncte maxime, un
punctaj destul de mic in conditiile in care Brasovul intentioneaza a fi un judet turistic. Ca arie protejata, in comuna Maierus
se afla Padurea Bogatii. Aceasta a obtinut in evaluarea ariilor protejate realizata de Institutul de Geografie al Academiei
Romane un punctaj de 3 din 5 puncte maxim. Acest punctaj semnifica importanta acestei arii protejate din judetul Brasov din
punctul de vedere al resurselor naturale.
In lista comunelor cu punctaj acordat in functie de potentialul turistic, comuna Maierus a obtinut un punctaj de 5 puncte din
10 puncte maxime acordate in functie de potential. Astfel, este identificat potentialul turistic al zonei, insa valorificarea
acesteia se face intr-un mod destul de lent, avand in vedere faptul ca infrastructura turistica din Maierus, inclusiv Padurea
Bogatii a obtinut doar un punctaj de 34,50 din 100 de puncte posibile.
Cazare
In localitatea Maierus, din anul 2005, singura structura de cazare are 14 camere, in anul 2008, numarul turistilor romani
cazati in aceasta structura de cazare a fost de peste 800. Conform datelor provenite de la Directia Judeteana de Statistica
Brasov (2009), numarul de locuri de cazare de folosinta turistica in localitatea Maierus a crescut de la 20 in anii 2005-2007,
la 36 in anul 2008. La nivel judetean, numarul locurilor de cazare in moteluri era in anul 2008 de 429, in Maierus
inregistrandu-se doar 8% din capacitatea locurilor de cazare din judetul Brasov.
Agroturismul este o oportunitate insuficient valorificata de localnici. Una dintre cauze poate fi si lipsa unei infrastructuri
specifice turismului, incurajarea crearii de pensiuni agroturistice, diversificarea serviciilor oferite turistilor, desigur fara
alterarea specificului local, trebuie sa reprezinte o preocupare pentru autoritatile locale, turismul fiind o activitate ce poate
contribui la diversificarea economiei locale.
Agrement
Una din posibilitatile de petrecere a timpului liber in Maierus sunt pescuitul sportiv in zonele amenajate pentru pescuit. Pe
teritoriul Maierusului exista Vadul Rosu si trei brate ale Oltului amenajate pentru pescuit. O alta posibilitate de agrement este
oferita de aria protejata Padurea Bogatii. in Maierus se afla 22% din teritoriul ariei protejate Padurea Bogatii, are protejata
care se intinde, in total pe 2472 ha.

