Kingtravel - Agenție de turism
Timisoara: Matei Corvin nr.1 (Piata Unirii) Tel: 0356.450999, Fax: 0356.450999 Mobil: 0745.648509
Lugoj: V.V. Delamarina, nr. 4, Tel: 0256.336381, Fax: 0256.336381

Oferta 27/05/2021, elarly booking 1450 LEI

MARAMURES – BUCOVINA
SALINA TURDA- MANASTIREA ROHIA – SAPANTA/CIMITIRUL VESEL- SIGHETUL MARMATIEIMANASTIREA BARSANA- BORSA- VISEUL DE SUS – VORONET – PUTNA- SUCEVITA – NEAMT –
IASI – CHEILE BICAZULUI – LACUL ROSU – SOVATA – SIGHISOARA
Ziua I Plecare dimineata din Timisoara /Lugoj spre Turda. Vizita la una dintre cele mai frumoase
saline din tara. Continuam drumul spre Manastirea Sf Ana de la Rohia, locul unde si-a petrecut
ultimii ani din viata Nicolae Stainhardt , autorul ”Jurnalului Fericirii” . Seara cazare in Baia Mare.
Ziua II Mic dejun. Pornim spre Sapanta. Vedem celebrul „cimitir vesel”- faimos in toata lumea
pentru picturile si versurile pline de inteles si umor privind viata si meseria celor decedati . Apoi
vizitam Manastirea Peri. Urmatorul popas al zilei va ﬁ in Sighetul Marmatiei. Vizitam aici
Memorialul Victimelor Comunismului si al Rezistentei . Fosta inchisoare a fost transformata in
spatiu expozitional . Muzeul Satului Maramuresean va ﬁ urmatoarea escala in oras. Pornim apoi
spre Moisei pentru a vedea Monumentul Eroilor . Pe drum poposim la Manastirile Barsana si
Bogdan Voda. Cazare in Borsa.
Ziua III Mic dejun. Pornim spre Viseul de Sus ,de unde vom face o plimbare de o jumatate de zi cu
mocanita intr-o zona superba . ( ultima linie ferata forestiera deservita de locomotive pe abur activa
) . Plecam spre Gura Humorului. Manastirea Humor va ﬁ primul obiectiv al zilei. Apoi continuam cu
Voronetul. Ctitorie a lui Stefan cel Mare, manastirea a fost inclusa in patrimniul mondial datorita
arhitecturii si tehnicii de pictura folosita aici. Cazare in Suceava.

Ziua IV Mic dejun. Manastirea Sucevita este prima oprire a zilei. Intram apoi in Manastirea
Putna, locul unde se odihneste marele voievod Stefan cel Mare . Plecare spre Iasi cu oprire la
Manastirea Neamt. Popas in Humulesti la Casa lui Ion Creanga .Vedem pe coasta dealului si pe
malul Ozanei Cetatea Neamtului. Cazare seara in Iasi .
Ziua V Mic dejun. Mic dejun. Vizitam orasul : Palatul Culturii, Catedrala Primaria,
Universitatea, Biserica Trei Ierarhi. Parcul Copou cu Teiul lui Eminescu , etc . Timp liber in
zona centrala , eventual urcare pana la Manastriea Cetatuia de unde se poate vedea panorama.
Plecare spre Cheile Bicazului si Lacul Rosu trecand pe la Hanul Ancutei. Seara cazare in zona
Sovata/ Praid.
Ziua VI Mic dejun.Plimbare prin Sovata . Apoi ne indreptam spre Sighisoara Tur pietonal in orasul
vechi. Vedem Turnurile, Piata Mare, Portile, zidurile vechii cetati, alaturi de care legendele
locale se impletesc intr-o poveste despre cel mai frumos oras medieval din aceasta zona a Europei.
Timp liber in oras. Plecare spre Lugoj si Timisoara

Pret : 1450 lei

Plecare : 27 mai 2021

Pretul include:
transport cu autocar
5 cazari cu mic dejun hotel 3*
Asistenta turistica

Pret pentru un grup de minim 35 persoane

Pretul nu include:
taxe intrari obiective turistice,
mocanita, asigurarea medicala
alte cheltuieli

