
 

 

 

Bucovina 

18 - 20 iunie 2021, 2 nopţi/ 3 zile 

19 – 21 noiembrie 2021, 2 nopţi/ 3 zile 

   

  

Ziua 1 – Vineri, 18 iunie/ 19 noiembrie | Iași – Fălticeni – Gura Humorului - Rădăuți 

Întâlnire la ora 06:45 in fața magazinului Market fostul magazin Billa (gară), plecare la ora 07:00. Prima oprire o 

vom face în Fălticeni unde vom vizita Muzeul de Artă “Ion Irimescu” ce găzduiește cea mai mare colecție de 

autor din România și una dintre cele mai reprezentative pe plan european. Ajungem apoi in Gura Humorului. Aici 

vom vizita mănăstirile Humor și Voroneț, ultima fiind supranumită „Capela Sixtină a Estului” pentru fresca 

„Judecăţii de Apoi” care a fost pictată cu celebrul pigment „Albastru de Voroneţ”, ambele fiind incluse pe lista 

patrimoniului mondial UNESCO. După amiază vom vizita salina Cacica și apoi Mănăstirea Arbore, ce are biserica 

fără clopotniță și nefiind construită de un voievod. Cazare în Sucevița la hotel Sofia 3* sau similar. 

 

Ziua 2 – Sâmbătă, 19 iunie/ 20 noiembrie | Rădăuți – Putna – Sucevita – Marginea - Rădăuți 

Mic dejun la hotel. Pornim apoi spre Mănăstirea Putna, prima ctitorie a domnitorului Ştefan cel  Mare. Biserica 
adăposteşte mormântul domnitorului Ştefan cel Mare. Ajungem apoi la chilia cuviosului Daniil Sihastrul, 

cunoscut loc de pelerinaj, aici venind anual mii de turiști din țară și din străinătate. In localitatea Marginea vom 

vizita un atelier de ceramică neagră și apoi vizităm Mănăstirea Sucevița, cu hramul Învierea Domnului, ce a fost 

construită în secolul XVI-lea de o familie de boieri. Cazare în Sucevița la hotel Sofia 3* sau similar. 

 

Ziua 3 – Duminică, 20 iunie/ 21 noiembrie | Rădăuți – Suceava - Iași   

După micul dejun vizităm Muzeul Etnografic, cel mai vechi muzeu etnografic din Moldova, fiind înființat în anul 

1934. Muzeul prezintă ocupațiile tradiționale, portul popular din Bucovina, țesături, scoarțe, traiste, cusături și 

broderii pe pieptare albe din blănițe de miel și pe pânză, lucrate cu gust și artă fină, sculpturi în lemn, obiecte de 

ceramică neagră de Marginea și ceramică de Kuty, sau colecția de ouă încondeiate. Pornim căre Suceava, iar pe drum 

vom vizita mănăstirea Pătrăuți, cea mai veche mănăstire UNESCO din Moldova. În Suceava vom vizita Cetatea 

de Scaun, construită de către Pentru I Mușat și fortificată de către Ștefan cel Mare. Ajungem în Iași în cursul serii. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tarife: 

 

 

 

 

 

Tariful include: 

- 2 nopți de cazare la hotel Sofia 3* cu mic dejun 

- Transport autocar 

- Însoțitor de grup 

 
Tariful nu include: 

- Intrările la obiectivele turistice 

 

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:  

- 100 lei la înscriere 

- Restul de plată cu 20 zile înainte de plecare 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Adult în cameră dublă 450 lei 

Adult în cameră single  530 lei 

Al 3-lea adult în cameră dublă cu pat suplimentar 410 lei 

Copil < 12 ani cu 2 adulți în cameră fără pat suplimentar 335 lei 

Tarif Early Booking: pentru înscriere până la data de 

31.01.2021  

Se aplică o reducere de 20 

lei/persoană 


