
 

 

 

                                                   

Castele și Cetăți 

16 – 18 aprilie 2021, 2 nopți/ 3 zile 

08 – 10 octombrie 2021, 2 nopți/ 3 zile 

   

  

 

Ziua 1 – Vineri, 16 aprilie/ 08 octombrie | Iași - Sighișoara 

Întâlnire la ora 06:45 în fața magazinului Market fostul magazin Billa (gară), plecare la ora 07:00. Plecare pe traseul 

Iași –Piatra Neamț – Sighișoara. După check-in, vizităm cetatea din Sighișoara cu faimosul turn cu ceaș, biserica 

evanghelică, prima școală din Sighișoara și turnurile cetății. Cazare la hotel Imperial 3* sau similar. 
 

Ziua 2 – Sâmbătă, 17 aprilie/ 09 octombrie | Sighișoara – Viscri – Rupea – Bran - Predeal 

Mic dejun. Continuăm excursia către satul Viscri, unul dintre locurile preferate de vacanță a Prințului Charles, 
acesta achiziționând aici o veche casă țărănească. Cel mai important obiectiv este spectaculoasa biserică fortificată 

inclusă în patrimonial mondial UNESCO. Următorul obiectiv, este cetatea medievală Rupea, ridicată pe dealul 

Cohalmului, dominând de sus orașul. Ultimul popas îl reprezintă faimosul castel Bran, sursă a multor basme și 

legende. Cazare. Cazare la hotel Belvedere 3* sau similar. 
 

Ziua 3 – Duminică, 18 aprilie/ 10 octombrie | Predeal - Sinaia – Brașov - Iași 

După micul dejun, ne deplasăm spre Sinaia, unde vom vizita castelul Peleș, un monument reprezentativ al 
arhitecturii românești, simbol al Casei Regale a României. Continuăm drumul către Brașov. Aici, de sub Tâmpa, 

de lănga zidurile vechii cetăți, începem să descoperim Brașovul prin Strada Sforii, Poarta Schei, Casa Sfatului si 

Piața Sfatului. Ultimul obiectiv pe care il vom vizita este faimoasa Biserică Neagra. Plecare spre Iași, unde vom 
ajunge în cursul serii.  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Tarife: 

 

 

 

 

 

Tariful include: 

- 2 nopți de cazare la hoteluri de 3* cu mic dejun 

- Transport autocar 

- Ghid local în Sighișoara și Brașov 
- 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 475 lei 

Al 3-lea adult în cameră dublă cu pat suplimentar 455 lei 

Adult în cameră single 625 lei 

Copil < 11.99 ani cu 2 adulți în cameră  375 lei 

Tarif Early Booking: pentru înscriere până la 

data de 31.01.2021 
Se aplică o reducere de 20 lei/persoană 


