
 

 

 

 

Timișoara – Arad – Oradea – Cluj Napoca 

 
04 – 08 august 2021, 4 nopți/ 5 zile 

     

 

Ziua 1 – Miercuri 04 august | Iași – Praid – Alba Iulia - Deva 

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 – Alba Iulia - Deva. Pe drum admiram Cheile Bicazului si Lacu 

Rosu. Continuăm călătoria către Deva. Cazare la hotel Sarmis 3* sau similar.   
 

Ziua 2 – Joi, 05 august | Deva - Timisoara  

Mic dejun. In prima parte a zilei vom vizita Cetatea Deva, una din cele mai importante fortificaţii medievale 

transilvănene. Ne deplasăm apoi spre Timișoara și facem un tur pietonal al centrului istoric al orașului: Piaţa 
Revoluţiei – locul evenimentelor din decembrie 1989, Catedrala ortodoxă, clădirile “art nouveau”, statuia 

Lupoaicei, Teatrul Naţional, Piaţa Libertăţii, Piaţa Unirii, Bastionul. După amiaza timp liber la dispoziţia turiștilor. 

Cazare la hotel Pacific 3* sau similar.   
 

Ziua 3 – Vineri, 06 august | Timișoara – Arad – Oradea 

Mic dejun și timp liber pentru o plimbare sau achiziţionarea de suveniruri. Ne deplasăm apoi spre Arad, important 
centru istoric, industrial și de transport al României. Admirăm monumentele arhitecturale și clădirile istorice: 

Palatul Administrativ, în stil renascentist, Palatul Neuman, Palatul de Justiţie – exemple de arhitectură eclectic și 

neoclasică.. Arad are de asemenea biserici în stil baroc, precum Mănăstirea Sf. Simion Stalpnicul și Biserica 

sârbească Sf. Petru și Pavel, sau Catedrala Sf. Anton de Padova edificată îin 1904 in stil renascentist. Spre seară ne 
deplasăm către Oradea. Cazarea în Oradea la hotel Impero 3* sau similar 

 

Ziua 4 – Sâmbătă, 07 august | Oradea – Cluj Napoca 
Mic dejun. După servirea micului dejun, vom face un tur al orașului. Vom vizita cetatea Oradea iar în centrul istoric 

vom admira  Biserica cu Lună, palatele “art nouveau”, Primăria și Teatrul de Stat. Vom admira și palatul episcopiei 

romano-catolice și catedrala romano-catolică. Timp liber pentru masă. După-amiază vom vizita Mănăstirea ortodoxă 
Sfintei Cruci. Deplasare spre Cluj Napoca si cazare la hotel Victoria* sau similar.    

 

Ziua 5 – Duminică, 08 august | Cluj Napoca – Iași  

Mic dejun. Înainte de plecarea spre casă, facem un tur al pricipalelor obiective turistice ale orașului: Catedrala 
Mitropolitană Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică “Sf. Mihail”, Biserica Reformată, Casa Matei Corvin, grădina 

botanică, muzeul etnografic al Transilvaniei, parcul central “Simion Bărnuţiu”, Teatrul Naţional “Lucian Blaga” și 

Opera Română. După masa de prânz plecare spre Iași. 

       

 



 

 

 

 

Tarife: 

 

 

 

 

 

Tariful include: 

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

- Transport autocar  

- Taxa de oraș 

- Ghid local în Timișoara, Oradea și Cluj-Napoca 
- Însoțitor de grup 

 

Tariful nu include: 

- 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:  

- 200 lei la înscriere 

- 300 lei cu 60 zile înainte de plecare 

- Restul de plată cu 20 zile înainte de plecare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adult in cameră dublă 890 lei 

Adult in cameră single                         1175 lei 

Copil < 11.99 ani cu 2 adulți în cameră fără pat suplimentar 690 lei 

Tarif Early Booking: pentru înscriere până la data de 

31.01.2021 

Se aplică o reducere de 25 

lei/persoană 


