
 

 

 

Colibiţa 

23 – 25 aprilie 2021, 2 nopți/ 3 zile 

10 – 12 septembrie 2021, 2 nopți/ 3 zile 

   

        

Ziua 1 – Vineri, 23 aprilie/ 10 septembrie | Iași - Colibiţa 

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

traseul Iași – Pașcani – Gura Humorului - Vatra Dornei – Colibița.  Vom vizita Mănăstirea Voronet, supranumită 
„Capela Sixtină a Estului”, care este un complex monahal medieval construit în satul Voroneț. Apoi vom face o 

scurtă oprire în Vatra Dornei - supranumită și "Perla Bucovinei", cu timp liber pentru prânz și plimbare. 

Fermecatoarele peisaje din Vatra Dornei conferă un cadru agreabil diverselor forme de turism. La destinație ajungem 

în jur de ora 15:00. Cazare și timp liber să descoperim împrejurimile. Seara, cină la hotel Fisherman’s 3*. 
 

Ziua 2 – Sâmbătă, 24 aprilie/ 11 septembrie | Colibiţa 

Mic dejun. În prima parte a zilei, ne putem încânta privirea cu peisajele zonei printr-o plimbare cu hidrobiciclete, 
bărci cu vâsle şi caiace pe lacul Colibiţa. Ne putem relaxa la piscine, SPA, în sala de sport, pe terenurile de tenis şi 

fotbal şi chiar off-road. Cei mici sunt aşteptaţi la locul de joacă, trambulină elastică si mini fermă. La ora 14:00 vă 

propunem o masă tradiţională la o stână situată la aprox. 30 km., cu platouri cu brânzeturi, pastramă, balmos şi 
tocăniţă de berbecuţ alături de pălincă bistriţeană, coniac, bere, apă, cafea. Dupa masă ne întoarcem la cazare 

pentru a ne relaxa şi distra în jurul unui foc de tabără. Cazare la hotel Fisherman’s 3*. 

 

Ziua 3 – Duminică, 25 aprilie/ 13 septembrie | Colibiţa - Iași 
După micul dejun, o ultimă plimbare în zonă sau relaxare la o cafea pe terasă. Plecare către casă la ora 12:00. 

Ajungem în Iaşi în jur de ora 20:00.  

 

Tarife: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adult în cameră dublă 590 lei 

Al 3-lea adult în cameră dublă cu fotoliu pat suplimentar 560 lei 

Adult în cameră single 790 lei 

Copil până la 12 ani cu 2 adulți în cameră cu fotoliu pat suplimentar   470 lei 

Tarif Early Booking: pentru înscriere până la data de 

31.01.2021 
Se aplică o reducere de 25 

lei/persoană 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vorone%C8%9B,_Suceava


 

 

 

 

 

Tariful include: 

- 2 nopți de cazare la hotel Fisherman’s 3* cu mic dejun  

- 1 cină 
- Transport autocar 

- Însoțitor de grup 

 
Tariful nu include: 

- 1 masă câmpenească la stână cu transport inclus – aprox. 90 lei/adult, 45 lei/copil < 12 ani 

- Intrările la obiectivele turistice 

 

Informatii 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 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


