
 

 

 

 

      Senior Tour – Țara Hațegului 

 
24 – 28 mai 2021, 4 nopți/ 5 zile 

11 – 15 octombrie 2021, 4 nopți/ 5 zile 

     

 

Ziua 1 – Luni, 24 mai/ 11 octombrie| Iași - Hațeg 

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 – Lacu Rosu, unde facem un popas. Continuăm pe traseul Praid – Mediaș 

- Hațeg. Pe traseu, vom vizita Mănăstirea Bistrița. Cazare și cină în Hațeg  la Vila Wallenthal 3* sau similar. 

Ziua 2 – Marți, 25 mai/ 12 octombrie | Hateg –Hunedoara – Deva - Hateg 

Mic dejun la hotel. Pornim spre Hunedoara, unde vom vizita Castelul Corvinilor. Numit și Castelul Huniazilor, a 

fost ridicat în secolul al XV-lea de Ioan de Hunedoara pe locul unei vechi întărituri, pe o stâncă la picioarele căreia 

curge pârâul Zlasti. Este o construcție impunătoare, prevăzută cu turnuri, bastioane și un donjon. Acoperișurile 

sunt înalte și acoperite cu tiglă policroma. Castelul a fost restaurat și transformat în muzeu. Ajungem apoi la Deva 

pentru a vizita cetatea medievală, recent restaurată, și Palatul Magna Curia. Cladirea, numită și Palatul Bethlen, 

adăpostește Muzeul Civilizatiei Dacice și Romane, care prezintă descoperirile arheologice din munții Orastiei. 

Înainte să ne îndreptăm spre cazare, facem o plimbare in Parcul Dendrologic din Simeria. Cazare și cină în Hațeg 

la Vila Wallenthal 3* sau similar. 

Ziua 3 – Miercuri, 26 mai/ 13 octombrie | Hațeg – Silvașu de Sus (Prislop) – (Opțional Sarmizegetusa Regia) 

- Hațeg 

După micul dejun facem o plimbare prin Pădurea Slivuț pentru a vedea zimbrii, mamifere impunătoare ce 

odinioară populau padurile de pretutindeni, astăzi parte a unui program care să le salveze de la dispariție. Ajungem 

apoi la Mănăstirea Prislop, una dintre cele mai renumite mănăstiri din țară, unde se află mormântul părintelui 

Arsenie Boca. După amiaza - timp liber sau excursie opționala la cetățile dacice: Sarmizegetusa Regia, renumita 

capitală și cel mai însemnat centru religios, militar, economic și politic al lumii dacilor înainte de ocupația romană, 

și Costesti-Blidaru. Cazare și cină în Hațeg la Vila Wallenthal 3* sau similar. 

Ziua 4 – Joi, 27 mai/ 14 octombrie | Hațeg – Densuș - Peșteana – Sarmizegetusa Ulpia Traiana - Ostrov -   

Mănăstirea Colț - Sântamaria-Orlea 

Mic dejun la hotel. Pornim apoi spre Densuș, unde descoperim un monument arhitectonic unic în spațiul romanesc 

și, în apropiere, la Peșteana, ne întâlnim cu unul dintre localnici. Intr-o casă tradițională din lemn, Nenea Antonică  

 

 



 

 

 

a strâns obiecte din lumea veche a satului. Ajungem și la Mănăstirea Colț, ctitorie a Cândestilor, vestita familie de 

cneji roâani din Tara Hațegului. Pe un colt de stâncă putem observa Cetatea Colț, sursa de inspirație a romanului 

"Castelul din Carpați" scris de Jules Vernes. Vizităm situl arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa, capitala romană 

a provinciei Dacia si, în încheiere oprim la Sântamaria-Orlea, cea mai mare biserică medievală din Țara Hațegului și 

printre cele mai vechi din tară. Cazare și cină în Hațeg  la Vila Wallenthal 3* sau similar. 

Ziua 5 – Vineri, 28 mai/ 15 octombrie | Hateg – Iasi 

După micul dejun pornim spre casă. Pe drum facem o scurtă oprire în Cheile Bicazului, pentra a admira un fenomen 
natural unic în țară. Ajungem în Iași spre seară, în funcție de condițiile de trafic. 

 

 

Tarife: 

 

 

 

 

 

Tariful include: 

- 4 nopți de cazare cu mic dejun și cină la Vila Wallenthal 3* sau similar 

- Transport autocar  

- Însoțitor de grup 
 

Tariful nu include: 

- Intrările la obiectivele turistice 

 
Excursie opțională 

Sarmisegetuza Ulpia Traiana – 25 lei (minim 25 de participanți) 

 

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:  

- 150 lei la înscriere 

- 300 lei cu 60 zile înainte de plecare 
- Restul de plată cu 20 zile înainte de plecare 
 

 
 

 

 

 

Adult in cameră dublă                            760 lei 

Adult in cameră single                            960 lei 

Al 3-lea adult în cameră dublă cu pat suplimentar                            720 lei 

Copil < 11.99 ani cu 2 adulți în cameră fără pat suplimentar   580 lei 

Tarif Early Booking: pentru înscriere până la data de 

31.01.2021 

Se aplică o reducere de 25 

lei/persoană 


