
 

 

 

 

       Senior Tour – Ținutul Secuiesc 

 
12 – 15 aprilie 2021, 3 nopți/ 4 zile 

27 – 30 septembrie 2021, 3 nopți/ 4 zile 

     

 

Ziua 1 – Luni, 12 aprilie/ 27 septembrie | Iași – Roman – Gheorgheni - Sovata 

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

Roman – Gheorgheni – Praid - Sovata. Traversăm frumusețile naturii de la Lacu Roșu și Cheile Bicazului și 

ajungem în Praid unde vom vizita unul din zăcămintele de sare din Transilvania, Salina Praid. După-amiază timp 

liber la dispoziție. Cazare și cină în Sovata la Aluniș 3* sau similar. 

Ziua 2 – Marți, 13 aprilie/ 28 septembrie| Sovata – Odorheiu Secuiesc – Micloșoara – Dîrjiu – Sovata 

După micul dejun pornim în explorarea Tinutului Secuiesc. Prima oprire o facem la Băţanii Mici pentru a vizita 
vechea şi unica moară de apă din Secuime, veche de 180 ani, apoi ajungem la Castelul Kálnoky din Micloșoara, o 

resedință nobiliară tipică pentru arhitectura grofilor locali.  Ne îndreptăm spre Dîrjiu, un mic sat din Harghita, cu 

drumuri pietruite si case vesele, devenit punct de atracție pentru numeroși turiști din țară și străinatate. Vizităm 
biserica fortificată, singura biserică maghiară din Romania protejată UNESCO și inclusă pe lista Patrimoniului 

Mondial.  După amiază ajungem la Odorheiu Secuiesc, unde ne oprim pentru o plimbare, ceai și prăjituri în centrul 

istoric al orașului, frumos restaurat. Urmează vizita la Corund, cel mai mare centru de artizanat din țară, cu peste 
800 de locuitori implicați în producerea produselor artizanale. Ne plimbăm pe străzile Corundului pentru a admira 

și cunoaște motivele tradiționale cioplite în porțile secuiești dar și ceramica oferită spre vânzare de meșterii locali. 

Cazare și cină în Sovata la Aluniș 3* sau similar. 

 
Ziua 3 – Miercuri, 14 aprilie/ 29 septembrie | Sovata (Opțional lacul Sf.Ana, Băile Tușnad și fabrica de bere 

„Csiki Sor” 

Mic dejun la hotel. Timp liber pentru plimbare sau, opțional, putem călători spre lacul Sfânta Ana, singurul lac din 
Europa așezat într-un crater vulcanic și către una dintre cele mai valoroase rezervații botanice ale României, 

Tinovul Mohoș. Facem un popas în Baile Tușnad, după care ne continuăm călătoria cu o vizită la fabrica de bere 

artizanală „Tiltott Csíki Sör” (Adevărata Bere Interzisă) din Sânsimion, o bere meșteșugită, nepasteurizată, fără 

aditivi sau conservanți, unde vom afla povestea războiului pentru brandul de bere Ciuc. La final avem parte de o 
degustare pentru un drum de întoarcere vesel și lin. Cazare și cină în Sovata la Aluniș 3* sau similar. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Ziua 4 – Joi, 15 aprilie/ 30 septembrie | Sovata – Miercurea Ciuc – Tg. Secuiesc - Bacău – Iași 

După micul dejun, plecăm către casă dar nu înainte sa mai vizităm ultimele obiective din program. Prima oprire o 

vom face la Miercurea Ciuc, unde vizităm Castelul Mikó, ce adăposteṣte Muzeul Secuiesc al Ciucului. În 

continuare, vom admira arhitectura clădirilor de pe strada pietonală Petofi Sandor și a Bisericii Mileniului. Vizităm 

apoi Bazilica din Șumuleu Ciuc, renumită pentru orga sa și pentru statuia Fecioarei Maria. Ultima vizită o vom 

face la Tg.Secuiesc unde vizităm muzeul Breslelor, ce oferă un tablou expresiv al trecutului orașului. Continuăm 

drumul spre casă traversând pasul Oituz. 

 

 

 

Tarife: 

 

 

 

 

Tariful include: 

- 3 nopți de cazare cu mic dejun și cină la hotel Aluniș 3* sau similar 

- Transport autocar  

- Însoțitor de grup 
 

Tariful nu include: 

- Intrările la obiectivele turistice 

 
Excursie opțională 

Lacul Sf.Ana, Băile Tușnad și fabrica de bere „Csiki Sor” – 75 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                         760 lei 

Copil < 11.99 ani cu 2 adulți în cameră fără pat suplimentar                         550 lei 

Tarif Early Booking: pentru înscriere până la data de 

31.01.2021 

Se aplică o reducere de 25 

lei/persoană 


