
  

 

Clever Holidays Transilvania 6 zile 
Reducere* pana la 10% - de la 1097 lei 

GRATUIT 5 CINE + excursia la CLUJ Napoca, la achitarea de la incriere a celor 3 excursii optionale de o zi 
Man. Cozia -Brad -Tebea -Pesterile Ursilor si Meziad -Pestera cu cristale Farcu -Moara de apa Rosia -Oradea -Felix -Rosia 

Montana -Campeni -Valea Ariesului - Cluj-Napoca -Medias -Biertan -Sighisoara -Targu Mures -Salina Turda -Alba Iulia 
 

Ziua 1. BUCURESTI -Manastirea COZIA -Muzeul AURULUI BRAD -TEBEA -VARTOP (cca. 525 km) 
Pornim la ora 06:00 din Bucuresti -parcarea Academiei Militare Carol I (acces dinspre Metrou Eroilor) spre Rm. Valcea. Strabatem cel 

mai lung defileu din tara, Valea Oltului, unde vizitam Man. Cozia (sec. XIV) ctitorie a lui Mircea cel Batran, ce pastreaza in pronaos 

fragmente din pictura originala de sec. XIV. Continuam spre Brad, unde vom vizita Muzeul Aurului, unic in lume prin faptul ca sunt 

prezentate exponate din aur nativ, neprelucrate de vreun bijutier, apoi spre Tebea, unde vom afla legenda Gorunului lui Horea, un stejar 

vechi de 400 de ani si circumferinta de 9 m si vom vizita mormantul lui Avram Iancu. Seara ajungem la cazare in zona Vartop. 
 

Ziua 2. Pesterile URSILOR si MEZIAD -Pestera cu cristale din mina FARCU -Moara de apa ROSIA -VARTOP (cca. 190 km)   

Mic dejun. Timp liber in hotel sau optional (95 lei/pers), excursie la Pestera Ursilor cu cele trei galerii deschise turistilor: Galeria Emil 

Racovita, Galeria Ursilor si Galeria Lumanarilor, unde admiram in traseul de cca 500 m, adevarate minuni naturale. Exploram apoi 

Pestera Meziad, una dintre cele mai vechi (1863) si lungi din tara (4750 m), monument al naturii si rezervatie speologica. Intrarea 

grandioasa de 16 m inaltime, se continua cu galerii care ating frecvent inaltimi de 20 -30 m. Pestera a fost locuita inca din paleolitic, 

atat de Homo sapiens, cat si de Ursus spelaeus, iar in prezent gazduieste o importanta colonie de lilieci. Urmeaza Pestera cu cristale 

din mina Farcu, o geoda descoperita accidental in 1987 prin intersectarea acesteia de catre o galerie de mina. Considerata o adevarata 

bijuterie, este de o frumusete ireala datorita abundentei si marimii cristalelor, dar si a delicatelor stalactite de tip “macaroana”, care 

ajungeau pana la doi metri. Desi accesul in pestera a fost imediat oprit, aceasta a fost vandalizata de mineri. In 2012 a fost amenajata 

si deschisa publicului. Ne intoarcem pentru cazarea din zona Vartop, nu inainte de a admira o adevarata “uzina” din lemn- Moara de 

apa din Rosia, construita in secolul XIX si inca functionala. 
 

Ziua 3. ORADEA -Baile FELIX -VARTOP (cca. 225 km) 

Dupa micul dejun, timp liber sau optional (85 lei/pers), excursie la Oradea si Baile Felix. Conform legendei, Oradea a fost fondata in 

1092 de Ladislaus I, regele Ungariei. In 1241, orasul a fost distrus in timpul invazia mongola, dar a fost reconstruit constant si a atins 

prosperitatea maxima in timpul secolului XV. Marturie din acea perioada, Cetatea Oradei, ridicata de regii maghiari in sec. XI, a fost 

reorganizata in sec XVI în stil flamand, cu influenţe italiene, precursorul stilului Vauban din secolele urmatoare. In ultimii ani, orasul 

a trecut printr-o transformare fabuloasa, Primaria reusind sa reabiliteze o serie de cladiri istorice, punand in valoare bogata mostenire 

multiculturala. Parcurgem un tur pietonal, pornind din Piata Unirii, “epicentrul” arhitecturii Art Nouveau cu influente ale Secesiunii 

Vieneze. Vom admira: Primaria, cu un turn de aproape 50 m inaltime, Palatul Episcopal Greco Catolic, Biserica cu Luna -o biserica 

ortodoxa din sec. XVIII cu un mecanism unic in Europa, amplasat in turla, care arata fazele lunii si Hotelul Vulturul Negru cu Pasajul 

Comercial omonim, avand celebrul vitraliu al vulturului. In apropiere se inalta Sinagoga Neologa Sion, a 3-a ca marime din Europa, 

iar dupa ce traversam Crisul, Teatrul de Stat ne incanta cu alura sa neoclasica, cu frontonul amintind de templele grecesti. Timp liber 

pe Calea Republicii -artera pietonala plina de viata si “ispite” irezistibile pentru turisti. Dupa amiaza ne vom bucura de facilitatile 

Bailor Felix, cea mai mare statiune balneo din Romania, care ofera bazine cu apa termala (strandurile Apolo, Felix sau Padis) si chiar 

un Aqua Park la President. Revigorati, ne intoarcem seara la acelasi hotel din zona Vartop la care suntem cazati.   
 

Ziua 4. CAMPENI -ROSIA MONTANA -Valea ARIESULUI - CLUJ-NAPOCA -TURDA  (cca. 160 + 75 km)   

Mic dejun. Incepem vizita in Campeni, considerat „capitala” Tarii Motilor, cartierul general atat al iobagilor condusi de Horea, cat si 

al ostilor romanesti conduse de Avram Iancu in 1848-1849 si admiram statuia ecvestra a revolutionarului pasoptist. Urmeaza Rosia 

Montana, localitate miniera cu o existenta multimilenara, cunoscuta inca din perioada regatelor dacice pentru zacamintele sale de metale 

pretioase, dintre cele mai mari din Europa. Admiram Galeriile romane, care se intind pe mai multi kilometri, sapate manual cu dalta si 

ciocanul si Muzeul Mineritului, care prezinta fotografii si harti vechi, unelte si vestigii romane, etc. Strabatem apoi valea Ariesului, 

una din cele mai frumoase zone etnografice din Romania, catre cazarea din zona Turda. Dupa amiaza timp liber la hotel sau optional 

(55 lei/pers), excursie la Cluj- Napoca, unde parcurgem un tur panoramic cu autocarul, admirand: Catedrala Greco-catolica Sf. Iosif 

(sec. XIX in stil romanic cu elemente gotice), Parcul Operei, amenajat in 1885 si inconjurat de cladiri istorice, intre care: Bastionul 

Croitorilor (una din putinele fortificatii ale vechii Cetati ramase intacte), Palatul de Justitie (construit in 1902, in stil eclectic), Opera 

Nationala Romana si Teatrul National (construite in 1906 in stil neo-baroc). Urmeaza Piata Avram Iancu, dominata de statuia eroului 

pasoptist si Catedrala Mitropolitana (in stil bizantin), Palatul Seminarului Teologic Ortodox, Biserica Unitariana (sec. XVIII), 

Biserica Evenghelica (de sec. XIX, care imbina stilul baroc cu cel neoclasic). In Piata Unirii, (centrul orasului in Evul Mediu –astazi 

cea mai mare piata medievala din sud-estul Europei), admiram statuia lui Matyas Corvin, Palatul Banffy (sec. XVIII) un frumos 

edificiu baroc, ce gazduieste Muzeul de Arta si vizitam Biserica Sf. Mihail (sec. XIV) unul dintre cele mai reprezentative monumente 

ale arhitecturii gotice din Transilvania. Seara ne intoarcem in zona Turda pentru cazare. 
 

Ziua 5. MEDIAS -BIERTAN -SIGHISOARA -TARGU MURES -TURDA (cca. 265 km) 

Mic dejun. Timp liber sau optional (95 lei/pers), excursie la Medias, un oraș pitoresc cu un adevarat mixt de stiluri arhitectonice, de la 

gotic la cel renascentist si neoclasic, la baroc și secession si care se mandreste cu 17 turnuri și bastioane, ziduri înalte de peste 7 m si 7 

porți de acces în vechea cetate. Biserica fortificata Sf. Margareta, din sec. XV, pastreaza superbul altar si o serie de picturi murale 

considerate capodopere ale goticului din Transilvania. De asemenea are un turn cu ceas care indica fazele lunii, înalt de aproape 70 m 

(din cauza solului nisipos, acesta se inclina), în care a fost închis Vlad Țepeș în 1476, de catre regele Matyas Corvin. Dintre celelalte 

atractii, menționam Turnul Forkesch, Casa Schuller (1588), Turnul Croitorilor si al Pietrarilor. Programul optional contintinua spre 

Biertan, una din cele mai bine fortificate cetati taranesti din Transilvania, inclusa in Patrimoniul UNESCO. Vizitam biserica cetatii, 

din sec. XVI, in stil gotic tarziu, care mai pastreaza si astazi altarul impozant cu cele 28 de scene religioase pictate si amvonul. Ca o 



  

 

curiozitate, aici a functionat 300 de ani o “inchisoare” in care familiile ce intentionau sa divorteze erau inchise avand la dispozitie un 

singur pat, un scaun si o lingura, sotii fiind nevoiti sa imparta totul pana cand renuntau la divort. Urmeaza Sighisoara (obiectiv 

UNESCO), singura cetate medievala locuita din Europa de Est, construita pe doua “etaje”, unite prin Scara acoperita. Sus se afla 

Biserica din Deal si Vechea Scoala, iar la baza, zidurile si restul cladirilor. Zidul a fost construit in sec. XIV, cu o inaltime intre 4 si 14 

metri, prevazut din loc in loc cu turnuri de aparare ce apartin diferitelor bresle mestesugaresti. Din cele 14 turnuri construite initial, azi 

se mai pastreaza doar 9, cel mai important fiind Turnul cu Ceas, devenit simbolul Sighisoarei, cu 7 figurine ce reprezinta zilele 

saptamanii. Ne vom plimba pe stradutele pitoresti incarcate de istorie, descoperind si casa in care s-a nascut faimosul Dracula. Ultima 

vizita o vom avea in Targu Mures, unde admiram Cetatea înconjurata de un zid de apărare si avand șapte bastioane, dintre care cinci 

poartă numele breslei care întreținerea fiecare turn: tabacari, croitori, măcelari, fierari, arămari. Biserica Reformată din Fortareata este 

cea mai veche din oraș, fiind construita de Franciscani in sec. XIV, dar ulterior a revenit protestantilor reformati. La începutul sec.XVIII, 

a fost realizata una din perlele baroce din Transilvania, Biserica Sf. Ioan Botezătorul, al carui interior este cu adevarat luxos, avand ca 

obiecte liturgice adevărate opere de artă. Altarul principal, realizat în 1755 este de dimensiuni monumentale. Strabatem Piata 

Trandafirilor spre Palatul Culturii si Vechea Primărie, ambele de la inceputul sec. XX. Primaria reflecta arhitectura gotică, exteriorul 

bazandu-se pe motive populare maghiare-secuiești din ceramică policromatică. Revenim la cazarea din zona Turda. 
 

Ziua 6. SALINA TURDA -ALBA IULIA -BUCURESTI (cca. 425 km) 

Dupa micul dejun, vizitam Salina din Turda, un adevarat muzeu de istorie al mineritului in sare, reamenajata intr-o maniera foarte 

pitoreasca si reintrodusa in circuitul turistic in anul 2010. Ne deplasam apoi spre Alba Iulia (dezvoltata pe locul anticului castru roman 

Apulum), unde vizitam Cetatea Alba Carolina (restaurata minutios)- o fortareata cu bastioane de tip Vauban, construita in sec. al XVIII-

lea. Seara sosire la Bucuresti ,in jurul orei 21.00, in functie de trafic si conditiile meteo. 
 

DATE  

de PLECARE 2021 

Reducere 

- 10 % 

Reducere 

- 5 % 

Loc in 

Cam. DBL 

Suplim. 

SGL 

COPIL 

6 - 12 ani 

Al 3-lea adult 

in cam. 

11.05, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09 1097 lei 1158 lei 1219 lei 495 lei 1169 lei 1189 lei 

 

BONUS: Turistii care achita la inscriere cele 3 excursii optionale de o zi, GRATUIT 5 CINE + excursia la CLUJ Napoca. 
 

Turistii care solicita locuri pe primele 3 banchete din autocar, vor achita un supliment de 5% din pretul excursiei. 

Turistii care solicita partaj in camera dubla / tripla, nu vor achita suplimentul de camera Single, daca Agentia nu reuseste sa 

completeze partajul. Eventuale neintelegeri intre solicitantii de partaj, nu sunt imputabile agentiei. 
 

Grup minim 25 pers. Excursiile optionale se organizeaza pentru un numar minim de 20 de persoane.  
 

In cazul nerealizarii grupului minim se va anula excursia, cu posibilitatea inscrierii la un program similar; 

In cazul unui grup mai mic de 25 pers. (20-24 persoane) se va achita un supliment de 55 lei/persoana; 

In cazul unui grup mai mic de 20 pers. (15-19 persoane) se va achita un supliment de 75 lei/persoana; 

Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice, respectand vizitarea tuturor obiectivelor din program. 

Pentru explicatiile in obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali. 
 

REDUCERE de pana la MAXIM 10% prin CUMULAREA urmatoarelor:   
1. FIRST MINUTE -5% REDUCERE, valabil pana la 31.03.2021, cu achitarea unui avans de 10% la inscriere, diferenta 

pana la 30% cu pana la 31.03.2021 si rest de plata cu pana la 60 zile inainte de plecare.  

2. CLIENT FIDEL -5% REDUCERE pentru turistii care au mai achizitionat programe turistice de la agentia tour 

operatoare, atat direct, cat si prin intermediul agentiilor partenere a acesteia. 

3. REDUCERE DE GRUP: la 6 pers.= 3%, la 8 pers.= 4%, la 10 pers. platitoare, a 11-a GRATUIT 

Reducerile se aplica numai la pachetul de baza; acestea nu se aplica la alte taxe sau suplimente de orice fel; 
 

IMBARCARI GRATUITE DIN TARA  
  

Orasul Locul de intalnire Ora  Orasul Locul de intalnire Ora 

BUCURESTI ACADEMIA MILITARA 06:00  PITESTI PETROM Pitesti Est (Podul Viilor) 07:00 

Rm. Valcea    Rompetrol Calea Bucuresti nr. 274 08:30  SIBIU Benzinaria MOL -Calea Surii Mari 11:00 
 

TRANSFERURI CONTRA COST DIN TARA 
 

Orasul Locul de intalnire Ora 
Tarif/pers. 

€/sens 

 
Orasul Locul de intalnire Ora 

Tarif/pers. 

€/sens 

BRAILA Parcare PENNY Sos. Buzaului 1.30 10 €/sens  BUZAU McDonald’s Unirea 3.00 8 €/sens 

FOCSANI Benzinaria LUKOIL Centru 2.00 12 €/sens  GALATI McDonald’s 1.00 10 €/sens 

 
*Transferurile din tara se organizeaza (indiferent de numarul de persoane care solicita transferul) cu ajutorul firmelor ce efectueaza curse de 

linie. Functie de marimea grupului, se poate organiza transfer privat (minim 2 pers.) cu autoturism, microbuz, minibus sau midibus. Turistii 

PRETUL INCLUDE : NU SUNT INCLUSE IN PRET : 

- Transport cu autocar cu climatizare, clasificat turistic 

- 3 cazari cu mic dejun in hotel Cristalin 3* (sau similar) 

- 2 cazari cu mic dejun in hotel Sun Garden 3* (sau similar) 

- Ghid insotitor din partea agentiei pe traseu 

- Asigurare storno si vizitele optionale. 

- Intrari la obiective (inclusiv pt. optionale) si ghizii locali 

-  Locuri preferentiale autocar (primele 3 banchete) 

-  Taxa de oras la fiecare cazare (se achita cash de turisti) 



  

 

sunt rugati sa se prezinte la locul de imbarcare cu 15-30 min. inainte de ora comunicata. Orele sunt estimative, in functie de conditiile 

meteorologice si de trafic. Numerele de telefon ale ghizilor sau soferilor se vor comunica cu 2 – 3 zile inaintea datei plecarii, urmand a tine 

legatura cu acestia pentru a te informa privind situatia concreta din ziua plecarii (ora exacta a sosirii in orasul tau). Te rugam sa respecti ora 

imbarcarii, pentru ca grupul nu poate astepta turistii care intarzie. Daca turistii se imbarca dintr-o alta localitate decat din Bucuresti, acestia 

trebuie sa informeze agentiade turism la care s-au inscris cu minim 15 zile inainte de tata plecarii. Inscrierile cu mai putin de 15 zile inainte se 

vor face numai in functie de capacitatea mijloacelor de transport utilizate.  

- Obiectivele turistice redactate cu litere ingrosate si inclinate (Bold- Italic), se viziteaza doar la exterior. In situatia in care nu se mentioneaza 

ca turul de oras este panoramic cu autocarul, implicit turul se va face pietonal.  

- Pentru majoritatea excursiilor, copiii in varsta de 6 - 12 ani, beneficiaza de reducere, numai pentru cazare in camera cu doi adulti. 

- Nominalizarea hotelurilor se va face in ultima saptamana inainte de data plecarii, in functie de marimea grupului. Mentiunea “sau similar” 

in dreptul denumirii hotelului, face referire doar la categoria de confort si regimul de masa al hotelului. 

- Pentru reducerea de grup, toti turistii din acel grup trebuie sa fie inscrisi pe acelasi program, aceeasi data de plecare si aceeasi rezervare. 

- Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficiala conform standardelor din Romania. Repartizarea camerelor la hotel se 

face de către recepţia acestuia. Eventuale nemultumiri legate de amplasarea sau aspectul camerei, se rezolva de catre turist direct la receptie. 

- Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.). In momentul sosirii 

la hotel, solicitati receptionerului sa va  informeze cu exactitate asupra lor. 

- Asezarea în autocar se face incepand cu bancheta a patra, in ordinea înscrierilor. Ca exceptie, turistii care achita suplimentul de 5% pentru 

primele 3 banchete in autocar, vor fi repartizati in limita locurilor disponibile incepand cu a 2-a bancheta. 

 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat. 

 
 

. 


