
TRANSILVANIA ŞI MĂNĂSTILE DE
MOLDOVA

8 zile
incepand cu

375 €

Itinerar
Ziua 1. J Spania – Bucuresti: H. Razvan 3* (Hotel Razvan)
Sosire la aeroport, intalnire cu ghidul si transfer la hotel. Cina si cazare in Bucuresti.

Ziua 2. V Bucuresti – Sibiu – Bazna: Casa Bazna 3* (Casa Bazna)
Plecam spre Sibiu prin regiunea Valahiei. O scurtă oprire la mănăstirea Cozia, una dintre 
cele mai vechi mănăstiri din România (sec. XIV). Continuăm călătoria prin Valea Oltului și 
Pasul Turnul Roșu, fosta graniță a Țării Românești cu Transilvania. Tur de oraș în Sibiu, 
capitala europeană a culturii în 2007, vizitând Piața Mare, Piața Mică, Podul Minciunilor și, 
de asemenea, Biserica Evanghelică. Sosire dupa-amiaza la Bazna. Cina si cazare la hotel.

Ziua 3. S Bazna – Biertan – Sighisoara – Bazna: Casa Bazna 3*
Această zi este despre cultura sașilor transilvăneni. Bisericile fortificate ale Transilvaniei 
sunt unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice ale sașilor transilvăneni și unul 
dintre cele mai bine conservate din Europa. Dimineata plecam spre Biertan, unde vizitam 
cea mai mare biserica fortificata saseasca din Transilvania. În Biertan a fost reședința 
episcopilor protestanți la sfârșitul secolului al XIX-lea. Continuare spre Sighisoara, unul 
dintre cele mai importante orase medievale din Europa, al carui oras vechi este declarat 
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densitatea monumentelor de arhitectura, cladiri publice, fortificatii, turnuri de aparare care 
alcatuiesc complexul isi arata inestimabila valoare istorica. În timpul turului de oraș putem 
vizita locul de naștere al contelui Dracula, Biserica de pe Deal și Biserica Santa Maria. Dupa-
amiaza intoarcere la Bazna. Urmează apoi cu o trăsură Bazna până la biserica fortificată 
din Boian. Cina si cazare la hotel.

Ziua 4. B Bazna – Targu Mures – Bistrita – Lun. Moldovita – Campulung Moldovenesc: 
H. Sandru 3* (Hotel Sandru)
Astăzi călătorim din Transilvania în Bucovina, prin Pasul Tihuța. Scurta oprire in Targu 
Mures unde putem vedea Catedrala Ortodoxa si Palatul Culturii. Apoi mergem spre Bistrita 
unde putem admira biserica cu cel mai mare turn din Romania. Dupa-amiaza vizitam 
Manastirea Moldovita. Cina si cazare la hotel.

Ziua 5. L Campulung Moldovenesc – Lun. Voroneț – Cheile Bicazului – Lacul Roșu – 
Predeal: H. Piemonte 4* (Hotel Piemonte)
Dimineata, vizitam manastirea Voronet cunoscuta si sub numele de Capela Sixtina 
Ortodoxa. Apoi vom traversa Carpatii prin impresionantul Cheile Bicazului, un canion de 
aproape 5 km lungime. În apropiere se află Lacul Roșu, cel mai mare rezervor natural din 
țară. Continuăm turul prin Transilvania de Est. Sosire dupa-amiaza in Predeal. Cina si 
cazare la hotel.

Ziua 6. Ma Predeal – Brasov – Harman – Predeal: H. Piemonte 4*
Dimineata vizitam orasul Brasov. Orașul a fost fondat în secolul al XIII-lea de către Cavalerii 
Ordinului Teuton și a fost timp de secole centrul economic și intelectual al sașilor 
transilvăneni, care au reprezentat majoritatea populației până în secolul al XIX-lea. Vizităm 
centrul istoric cu cele mai importante situri: Biserica Neagră (vizită la interior), zidurile 
medievale care înconjoară orașul vechi cu case în stil medieval, Plaza del Consejo, Calle de 
la Cuerda și mica biserică ortodoxă din centru. În continuare, vizităm biserica fortificată 
Harman care a fost construită în secolul al XIII-lea pe terenul unei vechi bazilici romane. 
Harman a fost fortificată în secolul al XV-lea, iar locuitorii săi s-au refugiat în interior în caz 
de asediu. Dupa-amiaza, intoarcere la Predeal, cina si cazare.

Ziua 7. My Predeal – Bran – Sinaia – Bucuresti: H. Razvan 3*
Dimineata vom merge la Bran pentru a vizita „Castelul lui Dracula”. Castelul a fost construit 
în secolul al XIV-lea de către sașii brașoveni pentru a apăra Pasul Bran de amenințarea 
turcească. Situat intr-o zona romantica, resedinta Reginei Maria in perioada interbelica, 
este astazi muzeu. În continuare, vizităm Castelul Peleș (vizită exterioară), fostă reședință a 
regilor României, familia Hohenzollern. În 1866 regele Hohenzollern a sosit aici și a decis 
să construiască un castel la Sinaia în Ținutul Peleș în stil renascentist german. Dupa-amiaza 
sosire in Bucuresti. Cina festiva cu program folclor la Restaurantul Pescarus.

Ziua 8. J: București – Spania
Dimineata tur de oras al Bucurestiului, capitala Romaniei. Numit „micul Paris”, orașul 
surprinde prin monumentele și numeroasele sale bulevarde și



grădini. Pe parcursul turului putem vizita Biserica Patriarhala, resedinta Patriarhului 
Romaniei, Muzeul Satului cu case din toata tara si sa facem o oprire la Palatul 
Parlamentului (poprire sedinta foto), a doua cladire ca marime din lume dupa a 
Pentagonului. La ora programată, transfer la aeroport, rămas bun de la ghid și zbor de 
întoarcere.

Preț

17.03-24.03.2022
27.10-03.11.2022

12.05-19.05.2022
25.08-01.09.2022

Date/Preturi

Preț de persoană (loc în DBL/MP) 375 € 445 €

Suplimentul SGL 110 € 110 €

Supliment bilet 35 € 35 €

Ce include:

• 7 nopti de cazare in hoteluri de 3* si 4*
• Jumătate de pensie

• Ghid vorbitor de spaniolă

• plimbare cu trasura

• cina festiva
• Servicii de bagaje în hoteluri
• Transport cu autobuz/microbuz modern conform programului

Nu include:

Asigurare de calatorie

Nimic din ce nu este specificat în secțiunea „Ce este inclus”


