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R O M Â N I A  

Cluj-Napoca și nordul Transilvaniei 
Cluj-Napoca – Izvoru Crișului – Sâncraiu – Lacurile Gilău, Someșul Cald și Tarnița – Castelul Bánffy – Răscruci – Sic – Gherla – 

Mănăstirea Nicula – Salina Turda – Rimetea 

189 € 
 

D A T E  D E  P L E C A R E  

 23.05, 27.06, 29.08, 12.09, 26.09.2022 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

 4 nopți de cazare la hotel 3* în  centrul 

Cluj-Napoca 

 Mic dejun bufet 

 Vizite conform descrierii 

 Transport cu autocar/ microbuz 

modern, cu climatizare 

 Ghid însoțitor pentru întreaga perioadă 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 Asigurarea storno  

 Cheltuieli personale 

 Cinele 

 Intrările la obiectivele turistice  

 Excursiile opționale 

 

E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  

N E I N C L U S E  Î N  T A R I F  

 Castelul Bánffy de la Bonțida – Răscruci 

– Sic – Mănăstirea Nicula – Gherla: 20 

euro/ persoană  

 

B O N U S U R I  S E N I O R  V O Y A G E  

C L U B  C A R D  

 Intrare la Muzeul Mitropoliei Cluj 

 Vizitarea unei case tradiționale din 

Sâncraiu 

 Pentru a putea beneficia de bonusurile 

Senior Voyage, cardul trebuie 

prezentat ghidului în momentul vizitării 

obiectivelor 

Clujul e ca un platou cu prăjituri delicioase: oferă ce-i mai bun dintr-o 
mulțime de sortimente. Dacă vrei să îți petreci ziua cu zâmbetul pe buze, 
te plimbi prin piețele largi, forfotind de lume și voie bună. Dacă vrei 
cultură, ai parte de muzee, biserici unicat și arhitectură superbă. Dacă 
vrei o porție zdravănă de relaxare, vizitezi castelele retrase din 
apropiere, satele pitorești și peisajele minunate din zonă. Gherla, 
Castelul de la Bonțida, Salina Turda și mănăstirea Nicula își vor deschide 
pe rând porțile pentru a te primi în lumea legendelor demult păstrate.  

Ce te va încânta în această călătorie 

 Pitorescul piațetelor urbane și degustarea de specialități locale a la Cluj 

 Explorarea vechiului Armenopolis, orășel cu un patrimoniu interetnic 

extraordinar, modelat în principal de comunitatea armenilor  

 Castelul Bánffy, cel supranumit „micul Versailles al Transilvaniei” și 

reședința de odinioară a uneia dintre cele mai puternice familii nobiliare 

 Periplu prin Țara Călatei, unde descoperi secretele meșteșugului în lemn și 

farmecul celui mai frumos port popular din Transilvania  

 Salina Turda, cel mai spectaculos subteran natural, modelat de oameni 

 Să te specializezi în tehnica picturii pe sticlă în chiar epicentrul rostuirii ei: 

mănăstirea Nicula 

 Rimetea, sigur cel mai premiat și foarte posibil cel mai frumos sat 

transivănean 

 

Program 

 Ziua 1: București – Feleacu – Cluj-Napoca (aprox. 450 km) 

Plecare din București dis-de-dimineață și în apropiere de Cluj, poposim la 

Biserica Ortodoxă din Feleacu, ctitorie de secol XV, a lui Ștefan cel Mare. 

După amiază ajungem la hotelul nostru din zona centrală a orașului Cluj-

Napoca, locul unde vom petrece următoarele 4 nopți. 

 

 Ziua 2: Cluj-Napoca 

Azi facem cunoștiință cu orașul Cluj printr-un tur relaxat și documentat. 

Descoperim urmele lăsate de cele două milenii de istorie locală, de la 

pietrele castrului roman Napoca, la fortificațiile medievale și fostele palate 

nobiliare. Începem cu zona centrală a orașului și Grădină Botanică, la mare 

căutare deopotrivă printre rezidenți și turiști. Aflăm detalii interesante 

despre piațetele orașului, străjuite de clădiri status, precum Piața Avram 

Iancu, cu grandioasa-i Catedrală Ortodoxă și Muzeul Mitropolitan sau boema 

Piață a Muzeului, care adăpostește Casa Matia Corvin, sediu Universității de 
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B I N E  D E  Ș T I U T   

 Plecările pe acest program se fac din 

București, dimineața la 7.00, de la 

Terminalul MementoBUS, situat în 

spatele Autogării IDM, vis-à-vis de 

Magazinul IDM și Gara Basarab (acces 

dinspre Șos. Orhideelor/ Pod Basarab). 

 Turiștii se vor prezenta la locul de 

îmbarcare cu cel puțin jumătate de oră 

mai devreme față de orele de plecare 

menționate. 

 Autocarele/ microbuzele 

transportatoare sunt moderne, 

echipate cu sistem audio-video, aer 

condiționat, scaune rabatabile. 

 Așezarea în autocar/ microbuz va fi 

realizată de către ghidul însoțitor 

conform diagramelor de îmbarcare (în 

funcție de ordinea înscrierii turiștilor). 

 Autocarul/ microbuzul face popasuri la 

aproximativ 3 ore. 

 Îmbarcarea/debarcarea turiștilor din 

microbuz/ autocar se face doar la 

stațiile autorizate de pe traseu. 

 Deși se fac toate eforturile pentru a 

opera tururile cum sunt prezentate, în 

unele ocazii (condiții meteo 

nefavorabile, drumuri blocate, etc.), 

poate fi necesar să facem modificări la 

traseu sau ordinea obiectivelor din 

itinerar, fără a se afecta structura 

generală a programului. 

 Grupul minim pentru a se organiza 

acest program sau excursia opțională 

este de 20 persoane. 

 Excursia opțională se achită la ghid, în 

lei, la cursul BNR din ziua respectivă. 

 Senior Voyage Club Card se acordă 

contra cost (25 euro/card) la 

achiziționarea oricărui pachet Senior 

Voyage. Cardul este nominal și valabil 

pe o perioadă de 2 ani de la data 

emiterii.  

 Tarifele excursiilor opționale includ 

transportul cu autocarul pe traseul 

indicat și ghidajul.  

 În cazul în care nu este altfel 

menționat, excursiile opționale nu 

includ vizite interioare ale obiectivelor, 

degustări sau mese de prânz.

Arte. Parcul central sau Cetățuia sunt la rându-le tracții de top. Continuăm a 

rătăci printre casele în stil fin-de-siècle, intrăm în muzee, admirăm clădirile 

baroce și secesioniste și ne delectăm cu faimoasa “Varză a la Cluj”. Orașul cu 

trei nume are un real motiv de mândrie și la capitolul bere artizanală astfel 

încât gastronomia devine aici o oprire obligatorie. 

 

 Ziua 3: Țara Călatei (aprox. 180 km) 

Descoperim una dintre cele mai pitorești zone etnografice din vestul 

Transilvaniei. Țara Călatei, este recunoscută pentru frumusețea locurilor 

încărcate de tradiție, portul popular vesel și bogat ornamentat, meșteșugarii 

săi sau casele care și-au păstrat farmecul și tipicul de odinioară. Ajungem în 

Izvorul Crișului, satul care exemplifică minunat aceste principii nu doar 

turistice, ci de viață și admirăm casele ţărăneşti cu arhitectură unică. 

Oamenii locului s-au specializat în modelarea lemnului și a derivatelor 

acestuia astfel încât micile ateliere locale atrag grație artefactelor cu totul 

speciale. La Sâncraiu trecem poarta unei gospodării tradiționale, aflăm cum 

arată în acest colț de țară, “camera curată” și intrăm în atelierul unui 

sculptor în lemn care va împărtăși cu noi câteva din secretele meseriei. Nu 

plecăm fără să analizăm și simbolistica portului din Țara Călatei, considerat 

a fi cel mai impresionant din întregul Ardeal și ne lăsăm gătiți să vedem cum 

ne șade în straie populare. Apoi ne răsfățăm cu palincă de prune și cu un 

prânz ardelenesc, chiar la o gospodărie din sat. Și pentru că tare bine îi șade 

călătorului cu drumul, vom explora înainte de retur și celebra salbă de lacuri 

din împrejurimile Clujului (Tarnița, Someșul Cald și Gilău), unde cel mai greu 

va fi să te oprești din făcut poze. 

 

  Ziua 4: Castelul Bánffy – Răscruci – Sic – Gherla – Mănăstirea Nicula 

(aprox. 120 km)  

Astazi poți alege între programul liber și o excursie opțională (extracost). Cei 

care optează pentru a doua variantă vor descoperi în tihnă peisaje minunate, 

biserici vechi, orașe neașteptate și castele cu arhitectură impresionantă. Nu 

departe, în Bonțida întânim Castelul Bánffy, cel supranumit „micul Versailles 

al Transilvaniei” și reședința de odinioară a uneia dintre cele mai puternice 

familii nobiliare maghiare. Observăm melanjul de stiluri, de la cel 

renascentist la baroc sau romantic și ascultăm povestea metamorfozelor lui 

Ovidiu și legendele cu istorii întunecate de dragoste neîmpărtășită. La 

Răscruci vedem o colecție etnografică unică și la Sic vizităm un obiectiv 

surprinzător, Biserica Reformată din Sic. Oprim apoi la Gherla, unde pașim 

pe urmele vechiului Armenopolis și explorăm farmecul centrului baroc, cu 

imobile construite în secolul 18, de către coloniștii armeni. Gherla are un 

patrimoniu interetnic extraordinar, bine conservat, dar puțin explorat de 

turiști. Meșterii vremii arau renumiți pentru măiestria lor în toată 

Transilvania, iar turul prin oraș va scoate la iveală tot felul de comori. 

Încheiem ziua cu vizita la Mănăstirea Nicula, important loc de pelerinaj și 

ascultăm povestea icoanei semnate în 1681 de Luca din Iclod.  

 

 Ziua 5: Salina Turda – Rimetea - București (aprox. 475 km) 

După un mic dejun tihnit ne îndreptăm spre “cel mai spectaculos subteran 

natural, modelat de oameni” după cum a fost descrisă Salina Turda. Povestea 

ei, ca și a celorlalte surate aflate pe Drumul Sării, e fabuloasă. De la 

exploatările romane de suprafață, la ocnele ogivale din perioada austro-

ungară, la transformarea în buncăr pe timp de război sau în depozit natural 

pentru brânzeturi în perioada comunistă, Turda e o destinație 

nonconformistă. Ne bucurăm de spectacolul vizual, plimbare și aerosoli. Dar, 

până la punctul final tot ne mai răsfățăm cu o escală, de gala, la Rimetea. 

Singurul sat distins cu un premiu european pentru conservarea 

patrimoniului cultural material, celebru pentru casele sale albe, cu obloane 

verzi, extrem de fotogenice, pare aproape ireal. 
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R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 Supliment SGL: 60 euro 

 Reducere a 3-a persoană: 10 euro 

 Copil 0-2.99 ani: gratuit 

 Copil 3-11.99 ani: plătește doar 50 

euro (în cameră cu 2 adulți, fără pat 

suplimentar) 

 Persoanele cu vârsta sub 55 ani 

beneficiază de aceleași tarife la 

programele Senior Voyage România 

 

 

O B S E R V A Ț I I   

 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă. 

 Unitatea de cazare menționată în 

acest program poate fi modificată, în 

acest caz agenția oferind o alternativă 

similară. 

 Ca urmare a pandemiei 

coronavirusului, partajalele nu pot fi 

onorate in 2022. 

 

 

P U N C T E  D E  Î M B A R C A R E  

 București, Pitești, Râmnicu Vâlcea, 

Sibiu  

 

Hotel Transilvania 3 
www.hoteltransilvaniacluj.ro 

 

 Localizare 

Hotel Transilvania, găzduit de o clădire restaurată din sec. XVI, este situat în 

centrul oraşului Cluj-Napoca, în imediata vecinătate a celor mai importante 

obiective turistice şi instituţii. 

 

 Facilitățile hotelului 

Restaurantul şi barul oferă o varietate bogată de preparate culinare şi 

băuturi. Vara se poate lua masa în aer liber pe terasa. Oaspeţii beneficiază de 

acces gratuit la internet WiFi în întreaga proprietate. 

 

 Facilitățile camerelor 

Hotelul oferă camere confortabile şi acces gratuit la internet WiFi. Camerele 

au aer condiţionat, podea de lemn, TV prin cablu digital cu peste 60 de 

canale, minibar și telefon. Baia include uscător de păr. 

 
 

      
 

       
 
  
 
 
 
 
 

 află mai multe pe 

https://christiantour.ro/programe-senior-voyage 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 


