
                                                                                  

NOU! ȚINUTUL CONACELOR ȘI CASTELELOR 
 Bicfalău – satul celor 36 de conace și a bisericii fortificate
 Monumentul de pe dealul Pivnițele Mari (Oriaspince-Teto)
 Castelul Kalnoky – Muzeul Vieții Transilvanene
 Castelul Daniel – sejur All Inclusive la hotel de lux de 4*

O experiență nobiliară unică !

Castelul Daniel a fost construit în stil renascentist (perioada târzie) la începutul secolului 17 de Mihály Daniel,
căpitan adjunct al ”Celor Trei Scaune” (mai târziu județul Covasna), iar în secolul al 19-lea i s-a adăugat o aripă,
construită în stil clasicist. De atunci, castelul a suferit mai multe modificări, dar un singur lucru nu s-a schimbat:
frescele castelului, care au devenit simbolurile acestuia. Pereții seculari ai Castelului de la Tălișoara parcă șoptesc și
astăzi povești nespuse. Privindu-i picturile murale ți se dezvălui o lume fascinantă a nobililor de odinioară.

La  Castel Daniel, vraja vremurilor de altădată se îmbina perfect cu confortul contemporan, cu delicioasele
bucate reinterpretate servite la restaurant și luxul modern al Spa-ului din pivnița boltită a castelului mic. Această
locație nobiliară te așteaptă pentru un sejur de 3 nopți îmbibat cu istorie, romantism, tradiție și relaxare. 

Ziua 1 București – Brașov – Bicfalău – Castel Daniel 
Întâlnire la Piața Victoriei ora 06:00 pentru excursia noastră în Ținutul Conacelor si Castelelor din
jud. Covasna. Vom călători pe ruta: Bucuresti – Ploiești – Sinaia – Predeal – Brașov (cu îmbarcări din
aceste orașe). Pe lângă denumirea istorică de Trei-Scaune, jud. Covasna mai este cunoscut şi drept
Ţinutul Conacelor datorită celor 160 de conace și câteva castele mici construite aici de mica nobilime.
Vom face  o  vizită  în  Bicfalău –  satul  celor  36  de  conace  vechi  de  sute  de  ani.  A  fost  atestat
documentar in sec.XIV și nu a avut niciodată mai mult de 400 de locuitori. Însă oamenii înstăriți au
lăsat in urma lor 36 de conace ridicate de grofii maghiari acum 3-4 secole. Vom admira aici și Biserica
Fortificată Reformată din Bicfalău. Continuam apoi catre Moacșa, situată la mică distanță, unde
vom putea admira  Conacul Benke care funcționează ca hotel de 5* și unde facem o pauză foto.
În imediata apropiere se află  Monumentul  de pe dealul “Pivnițele Mari” (Oriaspince-Teto),  un
“munte” în mijlocul ţinutului Trei-Scaune ce se află în jurul a 12 pini giganţi cu trunchiul decojit. Din
fiecare răsare câte o creangă, care formează împreună un dom peste movilă.  Pe partea de sus a
movilei este un altar-cămin din piatră, pe care de 12 ori pe an trebuie aprins un foc în acea zi care este
gravată  în  pragul  de piatră  a  celor  12 porţi.  Excursia  continuă  in  ținutul  Covasnei  și  ajungem in
Tălișoara la  Castel Daniel, un hotel-castel de lux 4* și gazda noastra pentru următoarele 3 nopți.
La sosire suntem întâmpinați de gazde cu o scurtă prezentare a castelului. Timp liber la dispoziție
pentru prânz și spa (costuri adiționale). Servirea cinei la hotel (meniu 3 feluri). Cazare Hotel Castel
Daniel 4* de  lux. 

Ziua 2 Cheile Vârghișului – Peștera Mare – Cellarium Slow Down Spa 
Veți avea parte de un început de zi cu adevărat regal, cu meniurile de mic dejun din surse locale, cu
brânzeturi  artizanale  delicioase,  mezeluri  tradiționale,  dulceață  de  casă,  zacusca  tradițională,  ouă
proaspete și  lapte  de la  producătorii  locali.  Spune-ne doar  cum vrei  să te simți  azi:  ușoară ca o
contesă, sofisticat ca un conte sau energizat ca un nobil plecat la vânătoare și alege unul dintre cele 3
meniuri disponibile. 



                                                                                  
În prima parte a zilei, vom face o excursie cu ghid local în Cheile Vârghișului cu scurtă incursiune
în Peștera Mare. Ne vom deplasa cu autocarul până în satul Vârghiș, de unde de unde mai avem de
parcurs 13km de-a lungul unei văi pitorești (drum de acces exclusiv pentru Cheile Vârghișului), iar
ultimii  2 km îi  vom parcurge într-un stil  autentic,  în  remorca unui  tractor local (în  funcție  de
condiția fizică a fiecăruia, această porțiune se poate parcurge și pe jos). Rezervația naturală Cheile
Vârghişului este locul ideal pentru drumeții și speologie, se află în partea nordică a munţilor Perşani și
este  traversată  de  pârâul  Vârghiş,  pe  care-l  vom  traversa  în  drumeția  noastră  pe  mici  podețe
suspendate.  Pe o  lungime  de  aproape  4 km,  întâlnim stânci  de calcar,  versanţi  înalţi,  verticali  şi
abrupţi, din care izvorăsc pâraie de munte, turnuri de calcar (Turnul Porumbeilor, Turnul Csala), creste
de calcar, doline, avene, grohotişuri şi mai ales peşteri de importanță științifică și speologică. Vom face
o scurtă incursiune în Peștera Mare sub îndrumarea ghidului local, în căutare de formațiuni carstice și
lilieci (pe perioada iernii mai multe speci de lilieci folosesc peștera ca loc de hibernare). Întoarcere la
hotel Castel Daniel. 

Servirea prânzului la Castel Daniel, meniu 3 feluri de mâncare.

Sesiune de relaxare la Cellarium Slow Down Spa. Pivnița (Cellarium) de la Castel Daniel a fost
folosită în trecut pentru depozitarea diferitelor obiecte de valoare. Astăzi este un spațiu atemporal și
valoros pentru toată lumea. O oază de liniște în inima Transilvaniei, unde te poți ascunde de zgomotul
vieții de zi cu zi. Accentul este pus pe purificare și regenerare, astfel încât să vă puteți întoarce la viața
de zi cu zi cu energie reînnoită.

Servirea cinei la Castel Daniel, meniu 3 feluri de mâncare.  Bucătăria Castelului se bazează pe
cele  mai  bune  rețete  tradiționale  din  Transilvania,  pregătite  conform  standardelor  gastronomiei
moderne. Reinterpretările noastre oferă nu doar o perspectivă asupra gusturilor locale specifice, ci și o
experiență culinară memorabilă.

Cazare Hotel Castel Daniel 4* de lux.

Ziua 3 Ziua Meșteșugurilor–Castelul Nobiliar Kalnoky–Muzeul Vieții Transilvanene

Mic dejun din surse locale. 

Astăzi vom avea parte de Ziua Meșteșugurilor în cadrul unei excursii tematice cu ghid local. 
 Vom  face  o  vizită  la  meșterul  scânteilor  și  al  fierului  încins:  forjarul  Nagy  Gyorgy din

Tălișoara. Acesta lucrează în atelierul propriu încă din copilărie și este cel care a confecționat gardul și
poarta castelului Daniel. Domnul Nagy ne prezintă atelierul lui tradițional (demonstrativ) unde are atât
produse de fierarit vechi cât și instrumente de epoca – fiind practic un mic muzeu privat; ulterior ne va
face o demonstrație de prelucrarea a fierului la forja. 

 Ne îmbarcăm în autocar și mergem până în centrul satului Vârghiș pentru o vizită la familia
Suto – o veche dinastie de manufacturieri, care de 15 generații, fără întrerupere, confecționează și
picteaza mobilă tradițională; Domnul Suto personal ne va prezenta expozitia privată și ne va povesti
despre originile  și  micile  secrete ale obiectelor  confecționate  de ei:  "scaunele vorbitoare", lada de
zestre, maiul de rufe, etc. 



                                                                                  
 Din  Vârghis  mergem cu  autocarul  la  Micloșoara  pentru  prânz  la  Casele  de  Oaspeți  ale

Contelui Kalnoky (cel care îl găzduiește în fiecare an pe  Prințul de Wales Charles, când vine în
vizită în Romania).

 Ulterior  vom  vizita  Muzeul  Vieții  Transilvănene găzduit  de  Castelul  Kalnoky  de  la
Micloșoara. Acesta ocupă întregul parter al fostului conac de vânătoare din Micloșoara.  “Salonul de
gală” este prezentat în stilul unic din Europa, cunoscut exclusiv din Transilvania – renascentismul târziu
și barocul timpuriu. Una dintre cele mai frumoase săli ale muzeului, „Casa doamnei”, așa cum era
numită rezidenţa conteselor, prezintă viața cotidiană a unei doamne în renascentismul târziu și barocul
timpuriu: obiecte delicate, sticlărie, un colț amenajat pentru broderie și citit. „Casa stâpănului”, prin
contrast, prezintă arme din luptele cu turcii, covoare turcești. Atmosfera unei bucătării de castel de
secol XVIII este redată în pivnița castelului, acum spațiu pentru mese festive.

Întoarcere în Tălișoara la Castel Daniel. Timp liber la dispoziție până la cină. Vă recomandam încă o
sesiune de relaxare la Cellarium Slow Down Spa (cost suplimentar).

Petrecere de bun rămas @ Castel Daniel ! 
Cină vânătorească la ceaun, cu foc de tabără în curtea Castelului. 
O sticlă de vin inclusă la doua persoane (Cadarcă de Miniș sau Balla Geza).

Cazare Hotel Castel Daniel 4* de lux.

Ziua 4 Castel Daniel – Brașov – București 
Mic dejun. Până la ora eliberării camerelor, timp liber la dispoziție pentru drumeții sau relaxare la Spa.
Este timpul sa părăsim Ținutul Conacelor și Castelelor și să ne îndreptăm către Brașov – probabil unul
dintre cele mai frumoase orașe din țară, cunoscut și sub numele de Kronstadt. Orașul este fascinant
toamna. Timp liber pentru prânz. După masă, vom face un tur de oraș cu ghid pentru a admira Piata
Sfatului, Casa Sfatului, Biserica Neagra, Casa Hirscher, zidurile cetatii vechi, Poarta Schei, Turnul Alb și
Turnul  Negru,  Bastionul  Țesătorilor  (fără  intrări).  Ne  îmbarcăm în  autocar  și  ne  îndreptăm către
București pe ruta Brașov – Predeal – Sinaia – Ploiești – București. Sfârșitul pachetului de servicii.

Date de plecare: 25 octombrie

Tarife:                                                      Grup maxim: 20-25 persoane
 399 Euro adult loc în cameră dublă standard
 GRATUIT copil 00 – 06,99 ani în camera părinților (fără pat suplimentar)
 229 Euro copil 07 – 11,99 ani pat suplimentar în camera părinților
 299 Euro copil 12 – 17,99 ani pat suplimentar în camera părinților
 469 Euro adult loc în cameră single

Nota:                                                                                                                          
 Tarifele se achită în LEI la cursul BNR+1% din ziua plății;
Hotelul  Castel  Daniel  a fost atent selecționat astfel  încat  să respecte toate normele sanitare  în

vigoare impuse de autoritățile competente; accesul persoanelor care nu sunt cazate în hotel pentru
vizite sau servirea mesei nu este permis, pentru siguranța și confortul oaspeților castelului.

Servicii incluse:
 Transport autocar propriu nou pe toată durata programului
 3 nopți de cazare cu mic dejun inclus la Hotel Castel Daniel 4* de lux 
 Pensiune completă (intrare cu cină și ieșire cu mic dejun) astfel:

o 3 mic dejun, 2 prânzuri, 3 cine inclusiv o cină vânătorească la ceaun, cu foc de tabără      
în curtea Castelului și bături incluse

 Tururile, excursiile, vizitele și activitățile din program astfel:
o Bicfalău – satul celor 36 de conace și a Bisericii Fortificate
o Monumentul de pe dealul Pivnițele Mari (Oriaspince-Teto)
o Excursie cu ghid local la Cheile Vârgișului și incursiune în Peștera Mare
o Plimbare cu tractorul 
o Sesiune de relaxare la Cellarium Slow Down Spa de la Castel Daniel
o Excursie cu ghid local “Ziua Meșteșugurilor“ cu vizite la un atelier de fierărie și o manufactură

de mobilă pictată cu prezentare și demonstrație
o Vizitarea Castelul Nobiliar Kalnoky care gazduiște Muzeul Vieții Transilvanene
o Tur de oraș Brașov cu ghid autorizat



                                                                                  
 Biletul de intrare la obiectivele din program (zilele 2 și 3)
 Toate taxele hoteliere locale
 Ghid însoțitor autorizat

Servicii neincluse:
 Bacșiș ghid și șofer 
 Acces suplimentar @ Cellarium Slow Down Spa: 50 Lei/adult/zi, 25 Lei/copil 3-12 ani/zi
 Prânz în ziua sosirii: 18 Euro/adult, 9 Euro/copil 3-12 ani 

Suplimente upgrade camere (se confirmă la cerere):
 Cameră superioară: 45 Euro/adult/loc în dublă superior, 35 Euro/adult/loc în single superior 
 Cameră de lux: 85 Euro/adult/loc în dublă de lux, 65 Euro/adult/loc în single de luxe
Detalii camere pe: https://www.danielcastle.ro/room-list.php 

Transferuri GRATUITE din următoarele orașe: 
• Constanța, Medgidia, Cernavodă, Fetești, Slobozia 
• Craiova, Pitești

Notă: Pentru restul  orașelor din țară, este disponibil  pachetul  fără transport.  Oaspeții  pot sosi  cu
mașinile proprii la Castel Daniel și vor beneficia de întregul program inclusiv transportul cu autocarul in
zilele 2 și 3 de program.  

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,

https://www.danielcastle.ro/room-list.php


                                                                                  
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, Tur Operatorul 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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