
 

                                                   

Transrarău  

22 – 23 mai 2021, 1 noapte/ 2 zile   

02 – 03 octombrie 2021, 1 noapte/ 2 zile   

   

Ziua 1 – Sâmbătă, 22 mai/ 02 octombrie | Iași - Fălticeni – Suceava – Marginea - Sucevița 

Întâlnire la ora 06:45 in fața magazinului Market fostul magazin Billa (gară), plecare la ora 07:00. Prima oprire o 

vom face în Fălticeni unde vom vizita Muzeul de Artă “Ion Irimescu” ce găzduiește cea mai mare colecție de autor 
din România și una dintre cele mai reprezentative pe plan european. Următorul popas îl vom face în Suceava, unde 

vom vizita Cetatea de Scaun a Sucevei construită de către Pentru I Mușat și fortificată de către Ștefan cel Mare. 

Părăsim Suceava și ne îndreptăm către Marginea unde vom vizita un atelier de ceramică neagră. Continuăm traseul 

către Sucevița unde vom vizita Mănăstirea Sucevița. Cazare în Sucevița la hotel Sofia 4* sau similar. 
 

Ziua 2 – Duminică, 23 mai/ 03 octombrie | Sucevița – Moldovița – Transrarău – Gura Humorului - Iași 

Mic dejun. Ne îndreptăm către Pojorâta, cu un mic popas la Mănăstirea Moldovița. De la Pojorâta începem urcarea 
drumului alpin Transrarău către Cabana Rarău. Șoseaua alpină Transrarău de 28 de km lungime are două denumiri, 

DJ175A între localitatea Pojorâta - Cabana Rarău și DJ175B între Cabana Rarău - localitatea Chiril. Timp liber 

pentru admirarea peisajului și pentru poze. Ne îndreptăm către casă cu un popas la Mănăstirea Voroneț.    
 

 

Tarife: 

 

 

 

 

 

 

 

Tariful include: 

- 1 noapțe de cazare la hotel Sofia 3* cu mic dejun  

- Transport autocar 

- Însoțitor de grup 
 

Tariful nu include: 

- Intrările la obiectivele turistice 
 

 

 

 

 

 

Adult în cameră dublă 295 lei 

Al 3-lea adult în cameră dublă cu pat suplimentar 275 lei 

Adult în cameră single 335 lei 

Copil < 11.99 ani cu 2 adulți în cameră  fără pat suplimentar   245 lei 



 

 

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:  

- 50 lei la înscriere 
- Restul de plată cu 20 zile înainte de plecare 

 

 


