
 

 

 

Băile Felix – Senior Tour 

20 - 25 aprilie 2021, 5 nopţi/ 6 zile 

26 – 31 octombrie 2021, 5 nopţi/ 6 zile 

   

  

Ziua 1 – Marți, 20 aprilie/ 26 octombrie | Iași – Băile Felix 

Întâlnire la ora 06:45 în fața magazinului Market fostul magazin Billa (gară), plecare la ora 07:00. Traseul are 
următorul itinerariu: Iași – Piatra Neamț – Praid – Câmpia Turzii. Cazare și cină la hotel Vital 3* sau similar. 

 

Ziua 2 – Miercuri, 21 aprilie/ 27 octombrie | Băile Felix 

După micul dejun avem timp liber pentru relaxare, plimbare sau diverse proceduri terapeutice. Cazare și cină la hotel 

Vital 3* sau similar. 

 

Ziua 3 – Joi, 22 aprilie/ 28 octombrie | Băile Felix – Oradea – Peștera Urșilor – Băile Felix 

Mic dejun la hotel. Plecăm către Oradea unde vom vedea Biserica cu Lună, palatele “art nouveau”, Primăria și Teatrul 

de Stat. Vom admira și palatul episcopiei romano-catolice și catedrala romano-catolică. Ajungem apoi în inima 

Munților Apuseni unde vom vizita Peștera Urșilor, adevărată minune naturală formată în milioane de ani prin acţiunea 
apei asupra rocilor. Cazare și cină la hotel Vital 3* sau similar. 

 

Ziua 4 – Vineri, 23 aprilie/ 29 octombrie | Băile Felix  

După micul dejun avem timp liber pentru relaxare, plimbare sau diverse proceduri terapeutice. Cazare și cină la hotel 

Vital 3* sau similar.  

 

Ziua 5 – Sâmbătă, 24 aprilie/ 30 octombrie | Băile Felix (Opțional Budapesta) 

Mic dejun la hotel. Timp liber sau putem alege excursia opțională la Budapesta, unde, împreună cu ghidul local vom 

face un tur panoramic și pietonal și vom putea admira Citadela, Opera, Piața Eroilor, Parlamentul, Palatul Regal și 

Catedrala Regală. Vom traversa Dunărea pe faimosul Pod cu lanțuri. Cazare și cină la hotel Vital 3* sau similar. 
 

Ziua 6 – Duminică, 25 aprilie/ 31 octombrie | Băile Felix – Iași 

După micul dejun pornim spre casă pe traseul Dej – Bistrița – Gura Humorului – Pașcani. Ajungem în Iași spre seară, 

în funcţie de condiţiile de trafic. 

 

 

 

 



 
 

 

Tarife: 

 

 

 

 

 
Tariful include: 

- 5 nopți de cazare la hotel Vital 3* cu mic dejun și cină (hotelul dispune de piscină) 

- Transport autocar 
- Însoțitor de grup 

 

Tariful nu include: 

- Intrările la obiectivele turistice 

- Proceduri teraputice  

 

Excursie opțională 

Budapesta cu ghid local - 40 euro/persoană (minim 25 de participanţi) 

 

Informații suplimentare: 

Selectarea locurilor în autocar se face în ordinea înscrierilor.  

Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fără a afecta structura programului. 

 
Condiții de plată:  

- 200 lei la înscriere 

- 300 lei cu 60 zile înainte de plecare 

- Restul de plată cu 20 zile înainte de plecare 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

Adult în cameră dublă 1,050 lei 

Adult în cameră single  1,550 lei 

Al 3-lea adult în cameră dublă cu pat suplimentar    955 lei 

Copil < 12 ani cu 2 adulți în cameră fără pat suplimentar    780 lei 

Tarif Early Booking: pentru înscriere până la data de 

31.01.2021 

Se aplică o reducere de 25 

lei/persoană 


