
                                                                                  

BUCOVINA – MOLDOVA: Leagănul Spiritualității Românești
Piatra Neamț – Mănăstirea Văratec – Mănăstirea Agapia – Humulești – Mănăstirea
Neamț  –  Cetatea  de  scaun  a  Sucevei  –  Gura  Humorului  –  Mănăstirea  Putna
Ceramica neagră de la Marginea – Biserica Arbore – Mănăstirea Voroneț  Mănăstirea
Moldovița – Mănăstirea Sucevița – Iași – Moaștele Cuvioasei Paraschiva 

Vino să respiri, să zâmbești, să te reîncarci cu viață, să simți că trăiești. 
Vino cu noi în țara obcinelor și  a pădurilor de nepătruns, într-un loc unde natura a fost
generoasă dăruindu-ne munți, păduri, aer curat și ape limpezi !
Hai cu noi în Bucovina și Moldova !
În locul în care tradițiile și natura se întălnesc în coexistență, în provincia în care localnicii
binevoitori aleg să trăiască în tihna strămoșilor noștri, în acest mic colț de rai al întelepciunii
și inimilor calde, călătorii pribegi își regăsesc calea de-ntoarcere, an de an, bucurându-se de
tot ceea ce intalnesc la fiecare pas.

Programul Excursiei

Ziua 1 București – Vulcanii Noroioși – Hanul lui Ureche – Piatra Neamț 
Intalnire la Piața Victoriei ora 07:00 pentru excursia noastră în Moldova și Bucovina. Pentru început
vom face un prim popas în Ținutul Buzăului care abundă în comori ascunse, peisaje rurale, podgorii
viticole și fenomene rare precum cea mai importantă atracție turistica a ținutului – Vulcanii Noroioși.
Unii  dintre  aceștia  dau  naștere  lavelor  de  noroi,  pe  când  alții  generează  mici  explozii,  complet
inofensive, dar care imită la o scară mică erupțiile vulcanilor din Hawaii sau a vulcanului Stromboli.
Timp liber pentru vizită la Vulcanii Noroioși. Ne îndreptăm apoi către Ținutul Moldovei și vom face un
popas la  Hanul lui Ureche.  Aici puteți  face o degustare de vin urmată apoi de un prânz cu bucate
tradiționale (se achită la fața locului). Excursia continua apoi către Piatra Neamț. Vom vizita centrul
istoric  al  orașului  într-o  plimbare  pietonală,  admirând  Curtea  Domneasca  cu  Biserica  Domnească
„Nașterea  Sf.  Ioan Botezătorul”,  Turnul  lui  Ștefan cel  Mare.  Cazare  hotel  Central  Plaza  4*  Piatra
Neamț.

Ziua 2 Mănăstirea Văratec–Mănăstirea Agapia–Muzeul Vivant–Piatra Neamț
Mic  dejun.  În  prima  parte  a  zilei  vom  vizita  Mănăstirile  Neamțului.  Pentru  început  vom  vizita
Mănăstirea Văratec, fondată în anul 1785 de către maica Olimpiada, împreună cu duhovnicul Iosif. În
această lucrare, maica Olimpiada a fost sfătuită și îndrumată de Paisie Velicicovschi, starețul Mănăstirii
Neamț.  Trecută  sub  administrarea  Mănăstirii  Agapia  din  apropiere,  Mănăstirea  Văratec  a  devenit
mănăstire  independentă  în  anul  1839.  În  continuare  vom vizita  Manastirea  Agapia  si  Muzeul
Vivant. Mănăstirea este o  poartă către spiritualitate, cu o biserică pictată de Nicolae Grigorescu în
perioada 1858-1861, când artistul avea în jur de 20 de ani. Peste 200 de case monahale ale mănăstirii
sunt locuite și funcționale, iar câteva dintre ele au fost transformate în Muzeu și formează azi Muzeul
Vivant, unde maicuțele ne întampină cu dulciuri făcute în casa. După această experiență spirituală, ne
întoarcem la  Piatra  Neamț.  Dupa  pauza de  prânz,  împreuna  cu ghidul  vom face  o  plimbare cu
telegondola pe Dealul Pietricica din Piatra Neamț, pentru a ne delecta cu  privelistea panoramica a
orașului. Seara, timp liber la dispoziție în Piatra Neamț. Cazare hotel Central Plaza 4* Piatra Neamț.

Ziua 3 Humulești – Mănăstirea Neamț – Cetatea de scaun a Sucevei
Mic dejun. Excursia continua spre Humulești, unde vom vizita Casa Memoriala Ion Creangă – cel
mai  mare  scriitor  de  povești  pentru  copii.  Înainte  de  a  păși  către  ținutul  Bucovinei,  vom vizita
Mănăstirea Neamț. La 12 Km, nord vest de renumita Cetate a Neamțului, într-o poiană larg deschisă
pe valea râușorului Nemțisor, înconjurată aproape din toate părțile de culmi împădurite, este așezată
Mănăstirea  Neamț -  "Ierusalimul  ortodoxiei  române".  Dintre  obiectele  de mare valoare artistică  și
istorică,  dar  mai  ales  religioasă,  în  biserica  “Înălțarea  Domnului”  se  află  icoana  Maicii  Domnului,



                                                                                  
făcătoare de minuni,  datând din anul  665,  pictată  în  Lida,  patria  Sf.  M.Mc.  Gheorghe,  dăruită  de
Împăratul bizantin Ioan al VIII-lea Paleologul domnitorului moldovean Alexandru cel Bun, în anul 1429.
Ne îndreptăm apoi către Suceava, unde vom face si pauza de prânz. Apoi vom vizita îmreună cu ghidul
însoțitor Cetatea de Scaun a Sucevei. Cetatea Sucevei, construită la sfârşitul secolului al XIV-lea în
apropierea oraşului medieval Suceava, a fost principala reședință a domnilor Moldovei timp de aproape
200 de ani, astăzi un monument istoric de nivel naţional. Spre seara, vom sosi în Gura Humorului,
locul din Bucovina unde vom petrece urmatoarele 3 nopti, la cel mai frumos hotel din Bucovina. Cazare
Hotel Best Western Bucovina 4* sau similar. 

Ziua 4 Mănăstirea Putna – Ceramica Neagră Marginea – Biserica Arbore

Mic dejun. Astăzi începem turul Mănăstirilor din Bucovina cu o vizită la Putna. Mănăstirea Putna este
prima și cea mai importantă ctitorie a Voievodului Ștefan cel Mare și Sfant, și străjuiește, de peste cinci
veacuri, ținutul legendar al Bucovinei. Aici se află și mormântul marelui Voievod. De-a lungul veacurilor
Mănăstirea Putna a trecut prin numeroase încercări ca incendii, năvăliri și ocupații străine, cutremure,
dar care n-au putut întrerupe desfășurarea vieții monahale și lauda neîncetată adusă lui Dumnezeu.
Este un reper marcant al Ortodoxiei Românești care nu poate lipsi din nicio vizită în Bucovina. Vom
vizita  apoi  centrul  de  ceramică  neagra  de  la  Marginea –  unică  în  Europa,  deja  o  marcă
binecunoscută în întreaga lume, doar două centre de ceramică neagră se mai gasesc în lume, unul în
Mexic și celălalt în America de Sud. Se presupune că la Marginea, olăritul a început acum 300 de ani.
Această frumoasă meserie se transmite din tată în fiu, se învață de la o vârstă fragedă (7 – 8 ani) și
ucenicia dureaza aproximativ 4 ani. Ne inițiem în cursurile de olărit la Marginea. Gustarea de prânz se
poate servi la restaurantul centrului Potter’s House , vă recomandăm sărmăluțe gătite în oale de lut
sau tochitură bucovineană. După pranz, vom vizita Biserica Arbore. Biserica Arbore, aduce aminte în
primul rând de ctitorul acesteia, al caruia nume îl și poartă - Luca Arbore. În anul 1497, acesta a
apărat cu curaj Cetatea de Scaun, timp de trei săptămâni, împotriva asediului polon. Luca Arbore a
fost portar al Sucevei aproape 40 de ani, începand din 1486. Întoarcere la hotel. Cazare Hotel Best
Western Bucovina 4* sau similar. 

Ziua 5 Mănăstirea Voroneț – Mănăstirea Moldovița – Mănăstirea Sucevița 

Mic dejun. În imediata apropiere de Gura Humorului, vom vizita Mănăstirea Voroneț – supranumită
„Capela Sixtină a Estului”. În centrul unui sat situat la poalele Carpaţilor, se ridică o biserică simplă
cu pereţii exteriori ornaţi în fresce – Mănăstirea Voroneț. Edificiul pare un Evangheliar iluminat larg
deschis. Astfel l-au vrut demult pictorii anonimi şi cei care au comandat aceste picturi: pereţii tapisaţi
cu fresce trebuiau să figureze ochilor privitorilor învăţătura Scripturii. Şi tot astfel se prezintă ea astăzi
vizitatorilor din lumea întreagă emoţionaţi să descopere, în mijlocul unei naturi armonioase, un edificiu
încă mai armonios, ridicat de mai bine de 500 de ani de mâini inspirate exprimând credinţa şi lirismul
lor în piatră şi culoare. Biserica Mănăstirii Voroneţ este ctitoria slăvitului voievod Ştefan cel Mare şi
Sfânt construită în 1488 în numai trei luni  şi trei săptămâni.  Continuăm cu vizitarea  Mănăstirilor
Moldovița și Sucevița. În tradiția moștenită din vechime, este amintită existența unei mănăstiri la
Moldovița, o biserică din piatră cu hramul Buna Vestire, încă din timpul voievozilor Mușatini, iar prima
atestare  documentară  a Mănăstirii  Moldovița  datează din anul  1402. Pictură  exterioară,  o inovație
artistică a acelori vremuri – fiind realizată în anul 1537, prezintă Imnul acatist și un impresionant
Asediu al Constantinopolului, sfinții Gheorghe, Dimitrie și Mercurie, “Rugul lui Moise” și „Arborele lui
Iesei”.  Mănăstirea Sucevița cu hramul Învierea Domnului, a fost construită în ultimele decenii ale
secolului al XVI-lea, cu cheltuiala familiei de boieri Movila. Pictura murală de la Mănăstirea Sucevița,
considerată de cercetatorul de artă francez Paul Henry drept "testamentul artei moldovenesti", incheie
epoca de mari creații care a fost secolul al XVI-lea. Întoarcere la hotel.  Cazare Hotel Best Western
Bucovina 4* sau similar. 
 
Ziua 6 Iași – Moaștele Cuvioasei Paraschiva – București 

Mic dejun. Este timpul să ne luam rămas bun de la meleagurile Bucovinene și să ne îndreptăm către
casă, nu înainte de a face o vizită la  Iași  unde vom face un  tur panoramic și pietonal admirănd
Piața Unirii, Teatrul Național Vasile Alecsandri, Biblioteca Central Universitara, Palatul Culturii din Iași și
nu în ultimul rând Catedrala Mitropolitană pentru a ne închina la  moaștele Cuvioasei Paraschiva,
Ocrotitoarea Moldovei. Timp liber la dispoziție pentru pranz. După masă, ne îmbarcăm în autocar și ne
îndreptăm către București unde ajungem în cursul serii. Sfârșitul pachetului de servicii.

Date de plecare: 11 octombrie



                                                                                  

Tarife:                                                       Grup minim: 30 de persoane
 299 Euro adult loc în cameră dublă
 279 Euro adult a 3-a persoană pat suplimentar în cameră dublă 
 239 Euro copil 2 – 11,99 ani cu doi adulți în cameră
 372 Euro adult loc în cameră single

Nota:                                                                                                                          
 Tarifele se achită în LEI la cursul BNR+1% din ziua plății;
Hotelurile din program au fost atent selecționate astfel încat să respecte toate normele sanitare în

vigoare impuse de autoritățile competente, iar apartenența lor la lanțurile hoteliere internaționale
precum Best Western aduc un plus de măsuri de protecție și prevenție certificate internațional;

Servicii incluse:
 Transport autocar propriu pe toată durata programului
 5 nopti de cazare cu mic dejun la hoteluri de 4* astfel:

 2 nopti de cazare cu mic dejun Hotel Central Plaza 4* Piatra Neamț sau similar
 3 nopti de cazare cu mic dejun Hotel Best Western Bucovina 4* Gura Humorului sau similar

 Tururile și vizitele din program astfel:
  Vulcanii Noroioși din Ținutul Buzăului
  Tur de oraș Piatra Neamț
  Plimbare cu telegondola pe Pietricica (dus-întors)
  Vizite  la  Mănăstirile  din  Neamț:  Mănăstirea  Varatec,  Mănăstirea  Agapia,  Mănăstirea

Neamț
  Vizită la Casa Memorială Ion Creangă din Humulești
  Tur de oraș Suceava cu vizită la Cetatea de Scaun a Sucevei
  Vizite la  Mănăstirile  din Bucovina:  Mănăstirea Putna,  Biserica Arbore, Mănăstirea Voroneț,

Mănăstirea Moldovița, Mănăstirea Sucevița
  Vizită la Centrul de ceramica neagra din Marginea și lecție de olarit
  Tur de oraș Iași cu vizită la moaștele Cuvioasei Paraschiva din Catedrala Mitropolitană

 Biletele de intrare la obiectivele turistice din program: bilet dus-întors la telegondola Piatra
Neamț, Cetatea de scaun a Sucevei, Casa Memorială Ion Creangă din Humulești, toate Mănăstirile
și bisericile din program pentru care există taxă de vizitare pe bază de bilet

 Toate taxele locale hoteliere  
 Ghid însoțitor autorizat

Servicii neincluse:
 Supliment cină: 60 Euro/personă/5 cine (aperitiv, fel de bază, desert și apă)

Recomandat a se rezerva odata cu pachetul turistic, restaurantele din hoteluri respectă toate 
normele sanitare impuse de autoritățile naționale și internaționale 

 Bacșiș ghid și sofer 
 Alte mese decât cele specificate în program
 Taxele de fotografiere/filmare la mănăstiri și obiective (acolo unde se aplică), donațiile către 

mănăstiri (acolo unde nu se percep taxe de vizitare sub formă de bilet)

Transferuri GRATUITE din următoarele orașe: 
• Constanța, Medgidia, Cernavodă, Fetești, Slobozia 
• Brașov – Predeal – Sinaia – Ploiești 
• Pitești

  
INFORMATII UTILE REFERITOARE LA TRANSFERUL GRATUIT DIN PROVINCIE

 Purtarea măștii de protecție este obligatorie, conform legii, pe toată durata transportului !
 Transferul gratuit se rezerva odata cu pachetul turistic!
 Ulterior acesta nu mai poate fi confirmat decat in limita locurilor disponibile si cu minim 21 de

zile inainte de plecare.



                                                                                  
  TRANSFERUL DIN PROVINCIE la punctele de imbarcare sau la aeroport este oferit de Organizator cu titlu GRATUIT. Prin
urmare, acesta nu poate face subiectul unor eventuale despagubiri. Daca pasagerul renunta la transfer, nu se pot face restituri,
intrucat acesta este GRATUIT. De asemenea, daca pasagerul renunta la transferul de DUS, transferul de retur se anuleaza
automat. Acesta va putea fi asigurat doar daca vor mai fi locuri disponibile la acel moment in mijlocul de transport.

 Prezentarea la transfer se face cu minim 15 minute inainte de ora de plecare comunicata.

 Pasagerii care beneficiaza de TRANSFER GRATUIT au obligatia de a comunica agentiei revanzatoare sau Tour Operatorului un
numar de telefon mobil la care sa poata fi contactati de soferi in cazul unor modificari neprevazute care pot aparea in ziua
transferului. Tour Operatorul nu-si asuma raspunderea pentru eventuale neprezentari la transfer ale pasagerilor care au drept
consecinta pierderea avionului. In acest caz, costurile suplimentare generate de un nou bilet de avion sau modificarea celui
existent vor fi suportate de pasager.

 Transferurile gratuite sunt asigurate de Tour Operator cu mijloace auto din flota proprie (autoturisme pentru 1-4 pasageri,
microbuze de 6, 8 respectiv 15 locuri, midiautocar de 26 de locuri) si/sau cu mijloace auto ale companiilor de transport partenere
pe rute regulate de transport pasageri. In situatia in care Tour Operatorul recurge la companiile de transport care efectueaza
transport regulat de persoane pe rutele de transfer, contravaloarea biletului de transport este asigurata integral de catre Tour
Operator, iar pasagerii vor fi anuntati in mod corespunzator. 

 Daca Tour Operatorul are de asigurat in aceeasi zi transferuri gratuite pe aceeasi ruta si din aceleasi orase pentru 2 sau mai
multe excursii cu plecare sau sosire in aceeasi zi, se va organiza un singur transfer cumulat pentru toti pasagerii din excursiile
respective. In acest caz, pot aparea timpi de asteptare de 1 pana la 3 ore. In acest caz, pasagerii vor fi anuntati si trebuie sa
confirme daca doresc sa beneficieze de transferul cumulat sau nu. 

 Tour Operatorul  nu isi  asuma raspunderea in  situatia putin  probabila a aparitiei  unor evenimente neprevazute (blocarea
traficului rutier, inzapezirea drumurilor, inundatii, accidente rutiere, etc) care pot duce la intarzierea transferului si pierderea
zborului. 

 Turistii au obligatia de a mentine curatenia in mijlocul de transport pe tot parcursul transferului. In mijlocul de transport nu
este permis fumatul, consumul de bauturi alcoolice si produse alimentare. 

 Transferurile din provincie se asigura in conformitate cu reglementarile legale in vigoare cu privire la transportul de persoane si
cu respectarea timpilor de condus ai  soferilor. Din acest considerent, soferii vor face pauzele de odihna impuse de lege in
vederea asigurarii unui transport in conditii de siguranta.

DOCUMENTE DE CALATORIE

 Va  rugam  sa  va  asigurati  ca  documentele  de  calatorie,  CARTEA DE  IDENTITATE  nu  prezinta  urme  de  deterioare  a
elementelor de siguranta. 

 In cazul persoanelor casatorite recent, nu se accepta Cartea de Identitate anulata (perforata) de autoritati in vederea emiterii
unei noi carti de identitate.

 Copiii care nu au carte de identitate, vor călători cu Certificatul de Naștere

CAZARE SI PROGRAMUL EXCURSIEI

 Clasificarea hotelurilor din program este in conformitate cu standardele existente in Romania. 

 Hotelurile nominalizate in program pot suferi modificari pana la data plecarii, in functie de conditiile specifice care pot aparea
intre momentul publicarii programului si data plecarii. Daca aceste schimbari sunt impuse de furnizorul local, intotdeauna se vor
oferi hoteluri similare ca locatie/confort. 

 Majoritatea hotelurilor nu detin camere triple. In unele hoteluri se pot confirma la cerere camere duble cu pat suplimentar, in
functie de disponibilitate. Patul suplimentar poate fi un pat pliant, un fotoliu pat, o canapea extensibila, etc.

 Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se
rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de reprezentantul agentiei. Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera,
hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif, etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va
informeze cu exactitate asupra lor.

 Situatia de partaj in camera dubla este atunci cand o persoana doreste sa participe la o excursie singura, dar nu in camera
single, ci cu alta persoana, necunoscuta, de acelasi sex, intr-o camera dubla pentru doua persoane. In aceasta situatie persoana
in cauza solicita Tour Operatorului o rezervare partaj in camera dubla, sub rezerva ca Tour Operatorul va gasi, in timp util, a
doua persoana dispusa sa participe la excursie partaj in camera dubla. Daca nu se va gasi a doua persoana, prima persoana se
poate  retrage,  sau  va achita  suplimentul  de  camera single  pentru  a  putea participa  la  excursie.  Tour  Operatorul  nu  este
raspunzator de achitarea suplimentului de camera single.

 Insotitorul de grup poate efectua modificari programului (schimbari de ore, modificarea ordinii desfasurarii acestuia), fara a
afecta insa structura serviciilor efectuandu-l astfel in totalitate. 

INFORMATII UTILE REFERITOARE LA TRANSPORTUL CU AUTOCARUL 

 Turistii au obligatia sa se prezinte la locul de imbarcare cu minim 20 minute inainte de ora inscrisa pe voucher pentru plecare
sau transfer. Locurile in autocar vor fi prealocate de agenție în ordinea înscrierii, astfel încat, daca autocarul nu este ocupat la
întreaga capacitate, să se asigure pe cât posibil o distanțare fizică între familii.  Purtarea măștii de protecție facială este
obligatorie, conform legii, pe toată durata transportului. 

 Turistii au obligatia de a mentine curatenia in autocar pe tot parcursul excursiei. In autocar nu este permis fumatul, consumul
de bauturi  alcoolice si  produse alimentare.  Buzunarul de plasa din fata scaunului dumneavoastra este destinat pastrarii  de
pliante, brosuri sau harti. Va rugam sa nu pastrati aici sticle de plastic sau obiecte voluminoase. Sticlele de plastic, bagajele de
mana sau alte obiecte voluminoase se depoziteaza in spatiul special amenajat, deasupra scaunelor. 

PROMOTII EARLY BOOKING SI OFERTE SPECIALE:



                                                                                  
 In cazul unor promotii early booking sau oferte speciale cu o perioada fixa de valabilitate, Turul Operator aloca un numar
limitat  de locuri  la  reducere.  Daca acestea se epuizeaza inainte de data limita a promotiei,  Organizatorul  poate decide sa
opreasca campania de promotii inainte de data limita setata initial, fara un anunt in prealabil.

 Rezervarile facute cu promotii de tip early booking nu pot fi anulate fara penalizari. In caz de anulare a unor rezervari din
categoria promotiilor early booking, penalizarile sunt de 100%. 

TURIST: Am luat la cunostinta si sunt de acord cu programul turistic si cu cele mentionate mai sus:__________________
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