
                                                                                  

UNIC ! TURUL ROMÂNIEI 
Moldova – Bucovina – Maramureș – Ardeal – Banat – Transilvania
Valea Prahovei – Brașov – Cheile Bicazului – Piatra Neamț – Mănăstirea Agapia – Humulești
Iași – Cetatea de scaun a Sucevei – Mănăstirea Voroneț – Gura Humorului – Mănăstirea
Putna – Ceramica neagră de la  Marginea – Mănăstirea Sucevița  – Mănăstirea Moldovița
Biserica dintr-un lemn Ieud – Mănăstirea Bârsana – Sighetul Marmației – Cimitirul Vesel de
la Săpânța – Breb – Baia Mare – Cluj Napoca –Oradea–Timișoara–Alba Iulia–Sibiu–Valea
Oltului 

Transport Autocar Organizator | de la 499 Euro

Programul Excursiei

Ziua 1 București – Brașov – Cheile Bicazului – Piatra Neamț                (430km)
Intalnire la Piața Victoriei din București la ora 06:00 pentru excursia noastră în Turul României. Vom
calatori pe ruta: Bucuresti – Ploiești – Sinaia – Predeal – Brașov (se asigură îmbarcări din aceste orașe
și  transfer  gratuit  la  retur).  Vom face  un  prim popas  în  Brașov –  probabil  unul  dintre  cele  mai
frumoase orașe din țară, cunoscut și sub numele de Kronstadt. Orașul este fascinant toamna. 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,  Bastioanul  Țesătorilor.
Excursia  continua apoi  către  Piatra Neamț,  traversând spectaculosul  defileu din  Cheile  Bicazului,
unde vom face și un stop fotografic admirând Lacul Roșu. Ajungem în cursul serii la Piatra Neamț.
Vom vizita centrul istoric al orașului într-o plimbare pietonală de seară, 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 Agapia – Casa Ion Creangă Humulești – Iași           (170km)
Mic dejun. În prima parte a zilei 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,  excursia  continua  spre
Humulești, unde vom vizita Casa Memoriala Ion Creangă – cel mai mare scriitor de povești pentru
copii. Ajungem în cursul după amiezei la Iași. Dupa pauza de prănz, vom face un tur panoramic și
pietonal Iași admirând 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. Seara, timp liber la dispoziție. Cazare hotel Ramada
Iasi 3*superior sau similar.

Ziua 3 Iași – Suceava – Mănăstirea Voroneț – Gura Humorului             
(196km)
Mic dejun. Ne indreptăm către Ținutul Bucovinei, un adevărat colț de rai. 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. Vom vizita apoi  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. Spre seara,
vom sosi în Gura Humorului, locul din Bucovina unde vom petrece următoarele 2 nopți, la cel mai
frumos hotel din Bucovina. Cazare Hotel Best Western Bucovina 4* sau similar. 

Ziua 4 Mănăstirea Moldovița – Mănăstirea Sucevița – Ceramica Marginea (120km)
 

Mic dejun. Astăzi începem turul Mănăstirilor  din Bucovina cu o vizită la  Mănăstirile 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.  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. Întoarcere la hotel și timp liber
la dispoziție în Gura Humorului. Cazare Hotel Best Western Bucovina 4* sau similar. 

Ziua 5 Biserica dintr-un lemn Ieud–Mănăstirea Bârsana–Sighetul Marmației  (220km)

Mic dejun. Astăzi pașim în  Ținutul Maramureșului unde o să descoperim frumusețea inegalabilă a
bisericilor din lemn maramureșene. Se vizitează doua dintre cele mai frumoase dintre ele:  Biserica
dintr-un lemn din Ieud și Mănăstirea Barsana. Din grupul celor opt biserici de lemn din Maramureş
care au fost incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, Ieud este cea mai proeminentă, jucând acelaşi
rol pe care îl  are Sarmizegetusa printre cetăţile  dacice. Valoarea istorică a bisericii  de la Ieud are
legatură cu Codicele de la Ieud, descoperit în podul bisericii și considerat primul document în limba
Română redactat în scriere chirilica. Bisericuţa de lemn din dealul satului rămâne un exemplu fascinant
de arhitectură şi artă maramureşene. A doua biserică care face parte din patrimoniul mondial UNESCO
este Biserica din lemn de la Bârsana, integrată în Ansamblul Mănăstirii de maici Bârsana formată din:
Biserica nouă a Mănăstirii („Soborul Sfinților 12 Apostoli”), Altarul de vară, Aghiasmatarul, stăreția,
casa maicilor, casa duhovnicului, turnul clopotniță și muzeul. Cazare hotel Gradina Morii 3* Sighetul
Marmației sau similar. 
 
Ziua 6 Cimitirul Vesel de la Săpânța – Breb – Baia Mare                        (120km)

Mic  dejun.  În  imediata  apropiere  de  Sighetul  Marmației  se  află  una  dintre  marile  atracții  ale
Maramureșului  –  Cimitirul  Vesel  de  la  Săpânța.  Monument  de  artă  populară  de  o  valoare
inestimabilă  cu  specific  tradițional,  cimitirul  vesel  de  la  Săpânța,  este  cunoscut  pentru  crucile  viu
colorate, picturile reprezentând scene din viața persoanelor înhumate, iar versurile amintesc în note
umoristice despre viaţa acestora. Următoarea vizită din Maramureș este dedicată frumuseții neîntinate
a  satului  maramureșean  și  vizităm  satul  Breb,  cel  mai  fotografiat  sat  din  Maramureș  datorită
frumuseții  porților  maramureșene.  Prelucrarea  și  sculptarea  lemnului  în  Maramureș  nu  poate  fi
înțeleasă decât pătrunzând în gospodăriile tradiționale unde casa, masa și toate obiectele folosite de zi
cu zi sunt lucrate în lemn. Plimbare prin sat, unde vom admira Biserica Sf. Mihail și Gavril iar pentru
pauza de prânz vom face un popas la Breb 148 local food & garden. După masă, excursia continuă
către  capitala  Maramureșului  –  Baia  Mare, unde  vom putea  admira  Catedrala  Adormirea  Maicii
Domnului,  lăcaș de cult  construit  de credincioșii  greco-catolici  din Baia Mare între anii  1905-1911,
Turnul Ștefan este turnul-clopotniță al fostei biserici cu hramul "Sfântul Rege Ștefan din Baia Mare,
Catedrala Sfânta Treime, Bastionul Măcelarilor - se mai numea şi al “Muniţiilor”, deoarece aici îşi ţineau
soldaţii  de la acea vreme armele şi  praful  de puşcă; se numea al  “măcelarilor” pentru că această
breaslă avea îndatorirea să-l folosească pentru a apăra cetatea de eventualele atacuri străine. Seara,
timp liber la dispoziție. Cazare Hotel Seneca 3* Baia Mare sau similar.

Ziua 7 Baia Mare – Cluj Napoca                                                               (150km)

Mic dejun. Excursia continua către  Cluj Napoca,  unul  dintre cele mai  mari  orașe ale României  și
centrul cultural, economic și industrial al Ardealului.  Tur panoramic al orașului combinat cu vizite
pietonale  la  cele  mai  importante  obiective  istorice  ale  orașului.  Vom admira  Biserica  Sf.  Mihail,
Catedrala – un adevarat simbol al orașului din Piata Centrala și monumentul dedicat lui Matei Corvin.
Biserica Sf.Mihail a deservit mai multe comunități religioase, dar astăzi este catolică. Orga din biserică
este cea originală din 1753, dar a fost restaurată de mai multe ori. Aici a fost celebrat botezul lui Matei
Corvin. Mergând spre Piata Muzeului, descoperim Casa Matia, locul nașterii lui Matei Corvin. Cel mai
boem loc din oras,  Piata Muzeului din Cluj Napoca este ințesată de terase diverse, cu decoruri în
culori multiple. Aici admirăm  Biserica Franciscană construită în secolul XIII fiind printre cele mai
vechi din oraș și obeliscul Carolina, dedicat împăratesei Carolina Augusta care a vizitat Clujul în 1817
și a făcut importante donații orașului. Continuăm cu piața Avram Iancu și Catedrala ortodoxă, ridicată
în 1920 dupa unirea Transilvaniei cu Romania. Seara, timp liber la dispoziție. Cazare hotel Golden Tulip
Ana Dome 4* Cluj Napoca sau similar. 



                                                                                  

Ziua 8 Cluj Napoca – Oradea                                                                    (160km)

Mic dejun. Dimineața vă sugeram o plimbare în  Gradina botanică din Cluj (se asigura transfer cu
autocarul dus-întors, biletul de intrare se achită la fața locului). Înfiinţată în anul 1920 şi deschisă
oficial pentru public în anul 1925, Grădina Botanică "Alexandru Borza" din Cluj-Napoca este o instituţie
ştiinţifică,  didactică  şi  educativă,  ale  cărei  baze  au  fost  puse  în  actualul  amplasament  de  către
Alexandru Borza, personalitate marcantă a biologiei româneşti. După eliberarea camerelor, timp liber
la  dispoziție  in  Cluj  pentru servirea prânzului  și  ultimele  cumpărături.  Excursia  continua apoi  spre
Oradea, unde ajungem spre sfârșitul după amiezei. Seara, timp liber la dispoziție în Oradea. Cazare
hotel Double Tree by Hilton 4* Oradea sau similar.

Ziua 9 Oradea – orașul Art Nouveau al României  

Mic dejun. Suntem în Oradea – desemnată una dintre cele mai sigure destinații europene și parte a
rețelei orașelor Art Nouveau din lume! Atracția principală a orașului este Piața Unirii, o piață absolut
superbă, înconjurată de clădiri în stil Art-Nouveau, precum Palatul Vulturul Negru sau Biserica cu
Lună.  Acesta  este  locul  în  care  s-au  materializat  diverse  idei  ale  maeștrilor  arhitecți,  pictori,
constructori,  făcând din Piața Unirii  centrul  istoric și  cultural  al  Oradiei.  Biserica cu Lună are un
mecanism special pe turla bisericii, unic în Europa, care se deplasează după mișcarea de rotație a Lunii
în jurul Pământului și arată, prin rotirea sa, toate fazele Lunii. Primăria Oradea este un edificiu care
adoptă stilul arhitectural eclectic și a fost gândită de un foarte cunoscut arhitect, Rimanoczy Kalman Jr.
Una dintre principalele atracții din ansamblul construcției îl reprezintă Turnul cu Ceas unde, la primul
nivel, se găsește orologiul care anunță orele fixe pe ritmurile „Marșului lui Iancu”.  Calea Republicii
este locul unde întâlnim alte clădiri emblematice precum: Casa Poynar și Teatrul Regina Maria, situate
exact la începutul acestei străzi, Palatul Kolozsvari, Biserica Ursulinelor, Palatul Rimanoczy, dar și cel
mai impresionant dintre toate, Palatul Moskovits Miksa. Sinagoga Sion este un important lăcaș de cult
și o impozantă construcție eclectică, fiind a 3-a sinagogă după mărime din Europa. Aceasta a fost
construită de comunitatea evreiască neologă și are influențe orientale maure, spațiul din interior fiind
orientat  în  conformitate  cu direcția  Ierusalimului,  adică spre Nord-Est  și  Sud-Vest.  Nu în ultimul
rând, vă recomandăm  Cetatea Oradei. Cetatea a fost construită în vremea regelui maghiar
Ladislau  I  (1077-1095)  și  cuprinde  5  bastioane  (Bastionul  Aurit,  Bastionul  Bethlen,
Bastionul Ciunt, Bastionul Crăișorul și Bastionul Roșu) și 12 corpuri, dar și un palat gotic,
unul renascentist și Biserica Romană-Catolică (unde este înmormântat chiar Regele Ladislau
I). După turul de oraș, timp liber la dispoziție. Cazare hotel Double Tree by Hilton 4* Oradea sau
similar.

Ziua 10 Oradea – Timișoara                                                                     (180km)

Mic dejun. Este timpul să ne îndreptăm către Banat și un al oraș emblematic la țării, care nu putea să
lipsească din Turul României – orașul martir Timișoara, locul de unde s-a aprins flacăra Revoluției
Române din 1989. Ajungem cu puțin timp înainte de prânz și vom incepe prima parte a turului de oraș.
Catedrala Mitropolitană Ortodoxă din Timişoara este una din cele mai mari biserici din Romania și
impresionează atât prin stilul şi masivitatea ei, prin cele 11 turle, acoperite cu ceramică smălţuită,
multicoloră,  cât  şi  prin  armonia  clopotelor.  Este  construită  în  stil  moldovenesc cu unele  elemente
eclectice. Piata Victoriei, aflată în inima Timişoarei, este înconjurată de palate impunătoare, în stilul
anilor 1900, de Catedrala Mitropolitană şi de Palatul Culturii, fiind un loc de referinţă al oraşului. Vom
admira de asemena și clădirea Operei. Timp liber la dispoziție pentru prânz. După masă, continuăm
turul de oraș. Piaţa Unirii găzduieşte unele din cele mai valoroase monumente ale Timişoarei. Palatul
Baroc,  Domul  Catolic,  Biserica  Episcopală  Ortodoxă Sârbă şi  Monumentul  Sfintei  Treimi  sunt  doar
câteva din obiectivele turistice care pot fi admirate, vizitând acest loc. Domul Catolic, reprezintă cel
mai important monument baroc din Banat. Este biserica episcopală romano-catolică, în care se ţin
slujbe în limbile română, germană şi maghiară. Datorită acusticii deosebite aici pot fi audiate concerte
de orgă remarcabile. Orga a fost construită în atelierele Wegenstein din Timişoara. Transfer la hotel
pentru cazare. Seara, timp liber la dispoziție în Timișoara. Cazare Hotel NH 4* Timișoara sau similar. 

Ziua 11 Timișoara – Alba Iulia – Sibiu                                                     
(290km)

Mic dejun. Vom călători pe Autostrada A1 și ne îndreptăm către  Alba Iulia – orașul Marii Uniri.
În Europa sunt puține cetăți de tip Vauban, iar Cetatea Alba Carolina este una dintre ele și este în
formă de stea cu șapte bastioane și ziduri groase de cărămidă (3 m grosime la baza și 1,20 m la vârf),
înconjurată de doua rânduri de șanțuri de apărare, motiv pentru care și-a păstrat până astăzi titlul de
cea mai impresionantă cetate din sud – estul Europei. Admirăm Catedrala Reîntregirii Neamului
din Alba Iulia, construită după modelul Bisericii Domnești din Târgoviște cu hramul „Sfintii Arhangheli



                                                                                  
Mihail si Gavril”, locul unde au fost încoronați Regele Ferdinand I și Regina Maria, pe 15 octombrie
1922. Timp liber pentru prânz. Călătoria continuă către orașul Sibiu, unde ne delectăm cu o plimbare
pietonală în Piața Mare și Piața Mică, descoperind farmecul săsesc al orașului  cu casele cu „ochi”,
Biserica Evanghelică, monument al artei religioase gotice, Podul Minciunilor și bastioanele breslelor.
Cazare Hotel Ramada 4* Sibiu sau similar.

Ziua 12 Sibiu – Castelul de lut Valea Zânelor – Valea Oltului – București  (330km)

Mic dejun. Până la ora eliberării camerelor, timp liber la dispoziție în Sibiu, unde veți putea admira
încantătoarele spectacole cromatice ale toamnei Sibiene în Parcul Cetății și Parcul Sub Arini, dar
și pe străzile cu cele mai frumoase case vechi ale Sibiului, pe sub zidurile cetății sau în Piața Mare. Ne
îndreptăm apoi catre Porumbacul  de Sus, unde vom vizita  Castelul de lut și  tărâmul de basm
numit  Valea Zanelor,  situat  într-o  zonă deosebită,  pitorească.  Peisajul  magic  este  completat  de
măreția naturii,  de întinderea verde și de minunatele priveliști.  Castelul  de Lut Valea Zânelor este
realizat integral din lut, pereții sunt construiți dintr-un amestec de lut, paie, apă și nisip (totul fiind
realizat manual), turnurile sunt făcute din piatră. Grădina Zânelor ascunde o mulțime de mistere (în
afară de zâne), aici vă puteți relaxa în voie, puteți să vă deconectați de toate problemele cotidiene și
să vă conectați direct cu natura, cu adierea plăcută a vântului și cu mirosul dulce al florilor. Vino în
Grădina  Zânelor și  bucură-te  de  o  masă  copioasă  alături  de  cei  dragi!  Am  pregătit  un  meniu
îmbelșugat, cu bucate alese pentru toate gusturile! (se achită la fața locului). După pauza de masă și
momentele de relaxare din Grădina Zânelor, ne îmbarcam in autocar și ne îndreptăm către București,
pe Defileul Oltului, un drum deosebit de pitoresc în culorile toamnei, cu numeroase poduri si viaducte.
Sosire în cursul serii la București. Sfârșitul pachetului de servicii.  

Date de plecare: 17 octombrie

Tarife:                                                       Grup minim: 30 de persoane
 529 Euro adult loc în cameră dublă
 499 Euro adult a 3-a persoană pat suplimentar în cameră dublă 
 369 Euro copil 2 – 11,99 ani cu doi adulți în cameră
 739 Euro adult loc în cameră single

Nota:                                                                                                                          
 Pentru călătorii din Sibiu, se scade din tarif suma de 30 Euro (c/v nopții de cazare din Sibiu)
 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
aduc un plus de măsuri de protecție și prevenție certificate internațional;

Servicii incluse:
 Transport autocar propriu pe toată durata programului
 11 nopti de cazare cu mic dejun la hoteluri de 3* si 4* astfel:

1 noapte cazare cu mic dejun Hotel Central Plaza 4* Piatra Neamț sau similar
1 noapte cazare cu mic dejun Hotel Ramada 3* Iași sau similar
2 nopti cazare cu mic dejun Hotel Best Western Bucovina 4* Gura Humorului sau similar
1 noapte cazare cu mic dejun Hotel Grădina Morii 3* Sighetul Marmației sau similar
1 noapte cazare cu mic dejun Hotel Seneca 3* Baia Mare sau similar
1 noapte cazare cu mic dejun Hotel Golden Tulip Ana Dome 4* Cluj Napoca sau similar
2 nopți cazare cu mic dejun Hotel Double Tree by Hilton 4* Oradea sau similar
1 noapte cazare cu mic dejun hotel NH 4* Timișoara sau similar
1 noapte cazare cu mic dejun hotel Ramada 4* Sibiu sau similar

 Tururile și vizitele din program astfel:
 Tur de oraș Brașov
 Cheile Bicazului și Lacul Roșu
 Tur de oraș Piatra Neamț
 Vizită la Mănăstirea Agapia 
 Vizită la Casa Memorială Ion Creangă din Humulești
 Tur de oraș Iași cu vizită la moaștele Cuvioasei Paraschiva din Catedrala Mitropolitană
 Vizită la Cetatea de Scaun a Sucevei
 Vizite la Mănăstirile din Bucovina: Voroneț, Sucevița și Moldovița 
 Vizită la Centrul de ceramica neagra din Marginea și lecție de olarit



                                                                                  
 Vizitarea bisericii dintr-un lemn de la Ieud și a Mănăstirii Bârsana din Maramureș
 Cimitirul vesel de la Săpânța și satul maramureșean Breb
 Tur de oraș Baia Mare
 Tur de oraș Cluj Napoca
 Tur de oraș Oradea 
 Tur de oraș Timișoara
 Vizitarea cetătii Alba Carolina din Alba Iulia
 Tur de oraș Sibiu
 Vizită la Castelul de lut Valea Zânelor

 Biletele de intrare la obiectivele turistice din program: Mănăstirea Agapia, Casa Memorială
Ion Creangă din Humulești, Cetatea de scaun a Sucevei, Mănăstirile din Bucovina pentru care există
taxă de vizitare pe bază de bilet, Biserica dintr-un lemn de la Ieud, Mănăstirea Bârsana, Cimitirul
Vesel de la Săpânța, Castelul de lut Valea Zânelor

 Toate taxele locale hoteliere  
 Ghid însoțitor autorizat

Servicii neincluse:
 Supliment cină: 139 Euro/personă/11 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
• Sibiu (transfer la București/Brașov pt. plecare, debarcare în Sibiu în ziua 11)
• Râmnicu Vâlcea, Pitești (transfer la București pt. plecare, debarcare în ziua 12)
• Ploiești – Sinaia – Predeal – Brașov (transfer la retur din București)

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, 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:__________________


	UNIC ! TURUL ROMÂNIEI
	Moldova – Bucovina – Maramureș – Ardeal – Banat – Transilvania
	Valea Prahovei – Brașov – Cheile Bicazului – Piatra Neamț – Mănăstirea Agapia – Humulești Iași – Cetatea de scaun a Sucevei – Mănăstirea Voroneț – Gura Humorului – Mănăstirea Putna – Ceramica neagră de la Marginea – Mănăstirea Sucevița – Mănăstirea Moldovița Biserica dintr-un lemn Ieud – Mănăstirea Bârsana – Sighetul Marmației – Cimitirul Vesel de la Săpânța – Breb – Baia Mare – Cluj Napoca –Oradea–Timișoara–Alba Iulia–Sibiu–Valea Oltului
	Transport Autocar Organizator | de la 499 Euro
	Programul Excursiei
	Ziua 1 București – Brașov – Cheile Bicazului – Piatra Neamț (430km)
	Ziua 2 Mănăstirea Agapia – Casa Ion Creangă Humulești – Iași (170km)
	Ziua 3 Iași – Suceava – Mănăstirea Voroneț – Gura Humorului (196km)
	Ziua 4 Mănăstirea Moldovița – Mănăstirea Sucevița – Ceramica Marginea (120km)
	Ziua 5 Biserica dintr-un lemn Ieud–Mănăstirea Bârsana–Sighetul Marmației (220km)
	Ziua 6 Cimitirul Vesel de la Săpânța – Breb – Baia Mare (120km)
	Ziua 7 Baia Mare – Cluj Napoca (150km)
	Mic dejun. Excursia continua către Cluj Napoca, unul dintre cele mai mari orașe ale României și centrul cultural, economic și industrial al Ardealului. Tur panoramic al orașului combinat cu vizite pietonale la cele mai importante obiective istorice ale orașului. Vom admira Biserica Sf. Mihail, Catedrala – un adevarat simbol al orașului din Piata Centrala și monumentul dedicat lui Matei Corvin. Biserica Sf.Mihail a deservit mai multe comunități religioase, dar astăzi este catolică. Orga din biserică este cea originală din 1753, dar a fost restaurată de mai multe ori. Aici a fost celebrat botezul lui Matei Corvin. Mergând spre Piata Muzeului, descoperim Casa Matia, locul nașterii lui Matei Corvin. Cel mai boem loc din oras, Piata Muzeului din Cluj Napoca este ințesată de terase diverse, cu decoruri în culori multiple. Aici admirăm Biserica Franciscană construită în secolul XIII fiind printre cele mai vechi din oraș și obeliscul Carolina, dedicat împăratesei Carolina Augusta care a vizitat Clujul în 1817 și a făcut importante donații orașului. Continuăm cu piața Avram Iancu și Catedrala ortodoxă, ridicată în 1920 dupa unirea Transilvaniei cu Romania. Seara, timp liber la dispoziție. Cazare hotel Golden Tulip Ana Dome 4* Cluj Napoca sau similar.
	Ziua 8 Cluj Napoca – Oradea (160km)
	Mic dejun. Dimineața vă sugeram o plimbare în Gradina botanică din Cluj (se asigura transfer cu autocarul dus-întors, biletul de intrare se achită la fața locului). Înfiinţată în anul 1920 şi deschisă oficial pentru public în anul 1925, Grădina Botanică "Alexandru Borza" din Cluj-Napoca este o instituţie ştiinţifică, didactică şi educativă, ale cărei baze au fost puse în actualul amplasament de către Alexandru Borza, personalitate marcantă a biologiei româneşti. După eliberarea camerelor, timp liber la dispoziție in Cluj pentru servirea prânzului și ultimele cumpărături. Excursia continua apoi spre Oradea, unde ajungem spre sfârșitul după amiezei. Seara, timp liber la dispoziție în Oradea. Cazare hotel Double Tree by Hilton 4* Oradea sau similar.
	Ziua 9 Oradea – orașul Art Nouveau al României
	Mic dejun. Suntem în Oradea – desemnată una dintre cele mai sigure destinații europene și parte a rețelei orașelor Art Nouveau din lume! Atracția principală a orașului este Piața Unirii, o piață absolut superbă, înconjurată de clădiri în stil Art-Nouveau, precum Palatul Vulturul Negru sau Biserica cu Lună. Acesta este locul în care s-au materializat diverse idei ale maeștrilor arhitecți, pictori, constructori, făcând din Piața Unirii centrul istoric și cultural al Oradiei. Biserica cu Lună are un mecanism special pe turla bisericii, unic în Europa, care se deplasează după mișcarea de rotație a Lunii în jurul Pământului și arată, prin rotirea sa, toate fazele Lunii. Primăria Oradea este un edificiu care adoptă stilul arhitectural eclectic și a fost gândită de un foarte cunoscut arhitect, Rimanoczy Kalman Jr. Una dintre principalele atracții din ansamblul construcției îl reprezintă Turnul cu Ceas unde, la primul nivel, se găsește orologiul care anunță orele fixe pe ritmurile „Marșului lui Iancu”. Calea Republicii este locul unde întâlnim alte clădiri emblematice precum: Casa Poynar și Teatrul Regina Maria, situate exact la începutul acestei străzi, Palatul Kolozsvari, Biserica Ursulinelor, Palatul Rimanoczy, dar și cel mai impresionant dintre toate, Palatul Moskovits Miksa. Sinagoga Sion este un important lăcaș de cult și o impozantă construcție eclectică, fiind a 3-a sinagogă după mărime din Europa. Aceasta a fost construită de comunitatea evreiască neologă și are influențe orientale maure, spațiul din interior fiind orientat în conformitate cu direcția Ierusalimului, adică spre Nord-Est și Sud-Vest. Nu în ultimul rând, vă recomandăm Cetatea Oradei. Cetatea a fost construită în vremea regelui maghiar Ladislau I (1077-1095) și cuprinde 5 bastioane (Bastionul Aurit, Bastionul Bethlen, Bastionul Ciunt, Bastionul Crăișorul și Bastionul Roșu) și 12 corpuri, dar și un palat gotic, unul renascentist și Biserica Romană-Catolică (unde este înmormântat chiar Regele Ladislau I). După turul de oraș, timp liber la dispoziție. Cazare hotel Double Tree by Hilton 4* Oradea sau similar.
	Ziua 10 Oradea – Timișoara (180km)
	Mic dejun. Este timpul să ne îndreptăm către Banat și un al oraș emblematic la țării, care nu putea să lipsească din Turul României – orașul martir Timișoara, locul de unde s-a aprins flacăra Revoluției Române din 1989. Ajungem cu puțin timp înainte de prânz și vom incepe prima parte a turului de oraș. Catedrala Mitropolitană Ortodoxă din Timişoara este una din cele mai mari biserici din Romania și impresionează atât prin stilul şi masivitatea ei, prin cele 11 turle, acoperite cu ceramică smălţuită, multicoloră, cât şi prin armonia clopotelor. Este construită în stil moldovenesc cu unele elemente eclectice. Piata Victoriei, aflată în inima Timişoarei, este înconjurată de palate impunătoare, în stilul anilor 1900, de Catedrala Mitropolitană şi de Palatul Culturii, fiind un loc de referinţă al oraşului. Vom admira de asemena și clădirea Operei. Timp liber la dispoziție pentru prânz. După masă, continuăm turul de oraș. Piaţa Unirii găzduieşte unele din cele mai valoroase monumente ale Timişoarei. Palatul Baroc, Domul Catolic, Biserica Episcopală Ortodoxă Sârbă şi Monumentul Sfintei Treimi sunt doar câteva din obiectivele turistice care pot fi admirate, vizitând acest loc. Domul Catolic, reprezintă cel mai important monument baroc din Banat. Este biserica episcopală romano-catolică, în care se ţin slujbe în limbile română, germană şi maghiară. Datorită acusticii deosebite aici pot fi audiate concerte de orgă remarcabile. Orga a fost construită în atelierele Wegenstein din Timişoara. Transfer la hotel pentru cazare. Seara, timp liber la dispoziție în Timișoara. Cazare Hotel NH 4* Timișoara sau similar.
	Ziua 11 Timișoara – Alba Iulia – Sibiu (290km)
	Mic dejun. Vom călători pe Autostrada A1 și ne îndreptăm către Alba Iulia – orașul Marii Uniri. În Europa sunt puține cetăți de tip Vauban, iar Cetatea Alba Carolina este una dintre ele și este în formă de stea cu șapte bastioane și ziduri groase de cărămidă (3 m grosime la baza și 1,20 m la vârf), înconjurată de doua rânduri de șanțuri de apărare, motiv pentru care și-a păstrat până astăzi titlul de cea mai impresionantă cetate din sud – estul Europei. Admirăm Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia, construită după modelul Bisericii Domnești din Târgoviște cu hramul „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril”, locul unde au fost încoronați Regele Ferdinand I și Regina Maria, pe 15 octombrie 1922. Timp liber pentru prânz. Călătoria continuă către orașul Sibiu, unde ne delectăm cu o plimbare pietonală în Piața Mare și Piața Mică, descoperind farmecul săsesc al orașului cu casele cu „ochi”, Biserica Evanghelică, monument al artei religioase gotice, Podul Minciunilor și bastioanele breslelor. Cazare Hotel Ramada 4* Sibiu sau similar.
	Ziua 12 Sibiu – Castelul de lut Valea Zânelor – Valea Oltului – București (330km)
	Mic dejun. Până la ora eliberării camerelor, timp liber la dispoziție în Sibiu, unde veți putea admira încantătoarele spectacole cromatice ale toamnei Sibiene în Parcul Cetății și Parcul Sub Arini, dar și pe străzile cu cele mai frumoase case vechi ale Sibiului, pe sub zidurile cetății sau în Piața Mare. Ne îndreptăm apoi catre Porumbacul de Sus, unde vom vizita Castelul de lut și tărâmul de basm numit Valea Zanelor, situat într-o zonă deosebită, pitorească. Peisajul magic este completat de măreția naturii, de întinderea verde și de minunatele priveliști. Castelul de Lut Valea Zânelor este realizat integral din lut, pereții sunt construiți dintr-un amestec de lut, paie, apă și nisip (totul fiind realizat manual), turnurile sunt făcute din piatră. Grădina Zânelor ascunde o mulțime de mistere (în afară de zâne), aici vă puteți relaxa în voie, puteți să vă deconectați de toate problemele cotidiene și să vă conectați direct cu natura, cu adierea plăcută a vântului și cu mirosul dulce al florilor. Vino în Grădina Zânelor și bucură-te de o masă copioasă alături de cei dragi! Am pregătit un meniu îmbelșugat, cu bucate alese pentru toate gusturile! (se achită la fața locului). După pauza de masă și momentele de relaxare din Grădina Zânelor, ne îmbarcam in autocar și ne îndreptăm către București, pe Defileul Oltului, un drum deosebit de pitoresc în culorile toamnei, cu numeroase poduri si viaducte. Sosire în cursul serii la București. Sfârșitul pachetului de servicii.
	Date de plecare: 17 octombrie
	Tarife: Grup minim: 30 de persoane

