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R O M Â N I A  

Crișana, o vacanță ca la spa 
 Băile Felix – Oradea – Arad – Lipova – Basilica Maria Radna  

329 € / persoană/ program 

5  N O P Ț I  /  6  Z I L E  

 

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

 7.05, 1.10, 8.10, 15.10.2023 

 

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

 5 nopți de cazare la hotel spa 4* în 

Băile Felix 

 Mic dejun și cină + un pahar de apă și 

vin la masă 

 O zi acces în Aqua Park President 

 Acces liber în cadrul spa-ului (piscină 

exterioară cu apă termală, saună și 

jacuzzi interior) 

 Vizite conform descrierii 

 Transport autocar  

 Ghid însoțitor pentru întreaga perioadă 

 

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

 Tratament balnear 

 Asigurarea storno 

 Taxe și cheltuieli personale 

 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  

 Arad, Lipova și Basilica Maria Radna: 30 

euro/ persoană  

 

O B S E R V A Ț I I   

 Pentru tratamentul balnear există un 

număr limitat de locuri, prin urmare, 

pentru a evita dezamăgirile, este 

necesar să rezervați din timp, imediat 

dupa sosire, direct la recepția hotelului 

sau în avans, prin telefon 

 Tratament balnear 3 proceduri + 

consultația medicală de specialitate: 60 

lei/ persoană/ zi  

 

Dacă tot călătorești, de ce să nu o faci 100% relaxat? Căci nu ai cum să fii 
altfel, după un periplu pe la Băile Felix, in̂tr-un hotel spa, unde singurul 
gând care va tot reveni va fi: "Ah, ce răsfăț!". Aici vei putea experimenta 
și cel mai nou aquapark, Aqua Park President, unde cuvintele cheie sunt 
apă termală, masaj, saună. Iar dincolo de relaxare, setea de frumos va fi 
pe deplin satisfăcută in̂ Arad și Oradea, cu ale lor surprinzătoare minuni 
arhitectonice sau vizitând basilicile din zonă, cum ar fi Basilica Maria 
Radna, cel mai important loc de pelerinaj catolic din România.  

Ce te va încânta în această călătorie 

 Răsfățul la spa, piscina sau parcul acvatic, în vestitele ape tămăduitoare ale 

Băilor Felix 

 O călătorie în timp în Cetatea Oradei 

 Interiorul unei locuințe în stil art-nouveau și povestea care bate filmul a 

proprietarilor ei, la Casa Darvas–La Roche 

 Vânătoarea simbolurile francmasone de pe palatele în stil secession din 

Oradea sau Arad și deconspirarea acestei societăți…secrete 

 Urcarea în turnul de apă al Aradului și “aselenizarea” în bazinul cu o 

capacitate de 400 de tone 

 Basilica Maria Radna, cel mai important loc de pelerinaj catolic din țară 

alături de Șumuleu-Ciuc 

 

Program 

 Ziua 1: București – Băile Felix (aprox. 579 km) 

Pornim din București dis-de-dimineaţă și ne îndreptăm spre Crișana. Ne 

bucurăm de peisajele Văii Oltului, parcurgând odată cu drumul, inițiat de 

boierii olteni, dar cunoscut sub denumirea de Via Carolina, istoria 

incursiunilor romane, habsburgice sau otomane desfășurate aici. Ne ies în 

cale și nume ca Ștei, orașul sovietic răsărit peste noapte și mărturiile 

exploatării resurselor de uraniu sau Vașcău, sursă a resurselor de marmură 

folosite inclusiv la construcția palatelor orădene pe care le vom admira. 

Ajungem spre seară și petrecem următoarele 4 nopți în Băile Felix. Apele 

termale unice în lume și propietățile lor miraculoase, pot fi testate încă din 

prima seară sau putem opta pentru o plimbare în aer liber pe traseele 

special amenajate ale cochetului resort. 

 

 Ziua 2: Aqua Park President și centrul stațiunii 

Contrabalansăm lungimea drumului parcurs cu o invitație la răsfăț. O zi de 

relax la băi și de introducere în atmosfera spectaculoasă a celui mai nou parc 
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B I N E  D E  S ̦ T I U T   

 Plecările pe acest program se fac din 

Bucuresți, dimineata̦ la 7.00, de la 

Terminalul MementoBUS, situat in̂ 

spatele Autogării IDM, vis-à-vis de 

Magazinul IDM si̦ Gara Basarab (acces 

dinspre Șos. Orhideelor/ Pod Basarab). 

 Turisții se vor prezenta la locul de 

im̂barcare cu cel puti̦n jumătate de oră 

mai devreme fată̦ de orele de plecare 

menti̦onate. 

 Autocarele/ microbuzele 

transportatoare sunt moderne, 

echipate cu sistem audio-video, aer 

conditi̦onat, scaune rabatabile. 

 Ase̦zarea in̂ autocar/ microbuz va fi 

realizată de către ghidul in̂soti̦tor 

conform diagramelor de im̂barcare (in̂ 

functi̦e de ordinea in̂scrierii turisților). 

 Autocarul/ microbuzul face popasuri la 

aproximativ 3 ore. 

 Im̂barcarea/debarcarea turisților din 

microbuz/ autocar se face doar la 

stati̦ile 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 opti̦onală 

este de 20 persoane. 

 Excursia opti̦onală se achită la ghid, in̂ 

lei, la cursul BNR din ziua respectivă. 

 Tarifele la tratamentul balnear sunt 

valabile la data publicării programului, 

dar informative si̦ pot suferi modificări, 

fiind independente de agenti̦a de 

turism. 

 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.

acvatic deschis în Băile Felix. Aqua Park President numără printre dotări 13 

bazine interioare și exterioare, o grotă mediteraneană, bila generatoare de 

valuri, o saună finlandeză și una turcească, pool bar și zone de masaj. 

Detaliul reconfortant este însă acela că funcționează cu apă termală la o 

temperatură de 35-37°C. Cert e că proprietățile curative ale apelor 

oligometalice, calcice sau sodice în afecțiunile reumatismale sunt certificate, 

dovadă medaliile obținute încă din 1896 pe plan internațional. O experienţă 

de neuitat!  

 

 Ziua 3: Oradea (aprox. 25 km) 

Oradea este precum un vin bun. Este unul dintre primele orașe menționate 

documentar ale zonei de Vest și totuși grație amplului proiect de reabilitare 

a centrului istoric ni se dezvăluie aidoma unei primadone în lumina 

reflectoarelor. Cetatea Oradea este punctul de start al turului nostru. Abia 

după ce exlorăm cetatea, pornim să descoperim la pas tezaurul architectural 

Art-Nouveau. Vom parcurge așadar, rând pe rând, piețele orașului, Unirii și 

respectiv Ferdinand, aleile parcurilor 1 Decembrie și Tineretului sau 

pietonalele cu aer de Lipscani precum Alecsandri și Republicii. Bem o cafea 

la Astoria, vechiul sediu al Cafenelei Emke, loc preferat de lumea artistică a 

orașului. Intrăm în edificii cu substanță precum Palatul Vulturul Negru, Casa 

Darvas la Roche sau Biserica cu Lună. Admirăm Palatul Episcopiei Romano-

Catolice, pe cel al Primăriei, cu impozantul său Turn înalt de 55 m de unde 

răsună Marșul lui Iancu. Aflăm despre sinagogile renovate și perfect 

funcționale ale Oradei și povestea comunității fără de care chipul orașului ar 

fi arătat diferit. Poveste de succes și de prăbușire mărturisită de edificii ca 

Muzeul istoriei evreilor, Sinagoga Neologică sau cea Ortodoxă. Faleza 

Crișului Repede vine cu propriile atracții și ea și nu vom părăsi Oradea fără 

un consistent timp liber alocat.  

 

 Ziua 4: Arad – Lipova – Basilica Maria Radna (aprox. 300 km) 

Vă invităm să participați la o excursie opțională de o zi (extracost). Prima 

oprire: Arad, această “contesă prafuită” perfect conștientă de atuurile sale 

(istorice, de pionerat, peisagistice sau arhitecturale), dar care încă așteaptă 

îndepărtarea vălului de uitare. Bulevardul Revoluției și clădirile sale, de la 

Primărie la Palatul Neumann sau Cenad, de la Palatul Băncii Naționale la 

Biserica Roșie, de la Catedrala cu pietă la Hotelul Ardealul sau Teatrul Ioan 

Slavici, ne vor etala un oraș cu mult farmec. Turnul de apă, Mureșul și 

strandul Neptun (al doilea din țară pe o apă curgătoare) sunt alte obiective 

de neratat. Plecăm apoi spre un loc de o frumuseţe aparte. La Lipova 

otomanii au lăsat moștenire “Sub dughene”, bazarul de secol 17, aflat pe lista 

obiectivelor turistice ale Semilunii și o parte din canalizarea orașului. 

Vizităm singurul muzeu din localitate, amenajat într-un castel vechi din 

secolul al 18-lea, un Palat Versailles in̂ miniatură. La doar un pas spre nord 

traversând râul Mureș, întâlnim somptuoasa mănăstire Maria Radna, 

important loc de pelerinaj catolic alături de Șumuleu-Ciuc.  

 

 Ziua 5: Băile Felix 

Și pentru că în programul de vacanţă la Băile Felix trebuie să includem 

relaxarea, ce ați spune de o zi în care să ne bucurăm de centrul spa al 

hotelului, cu apă termală, oligominerală sau de tratamente balneare? Sună 

într-adevăr a desfătare. 

 

 Ziua 6: Băile Felix – București (aprox. 590 km) 

După un mic dejun relaxat, ne așteaptă lungul, dar nici el lipsit de farmec, 

drum spre casă. Întoarcerea în București e preconizată în cursul serii. 
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R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 Supliment SGL: 125 euro 

 Reducere a 3-a persoană: 15 euro 

 Copil 0-2.99 ani: gratuit 

 Copil 3-11.99 ani: plătește doar 50 

euro (în cameră cu 2 adulți, fără pat 

suplimentar) 

 Tratament balnear, 3 proceduri + 

consultatia medicala de specialitate: 

60 lei/ persoana/ zi (se rezervă și 

achită la hotel) 

 

O B S E R V A Ț I I   

 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă. 

 Partajele pot fi onorate. La solicitarea 

expresă a turistului, cazarea se poate 

face într-o cameră dublă, care va fi 

partajată cu un alt turist, ales în mod 

aleatoriu de agenția de turism, dintre 

ceilalți turiști care își exprimă această 

opțiune.  

 Hotelul menționat în acest program 

poate fi modificat, în acest caz agenția 

oferind o alternativă similară. 

 Clasificarea pe stele a unităților de 

cazare este cea oficială pentru țara 

vizitată și respectă standardele locale.  

 Distribuirea camerelor se face la 

recepție și orice problemă legată de 

amplasarea sau aspectul camerei se 

rezolvă de către client direct la 

recepție, asistat de reprezentantul 

agenției.  

 

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

 București, Pitești, Râmnicu Vâlcea, 

Sibiu, Alba-Iulia 

 

Hotel President 4 
www.baile-felix.ro 

 

 Localizare 

Hotelul President este situat la liziera pădurii, la o distanță de 5 minute de 

centrul stațiunii Băile Felix. În spatele hotelului este Pădurea Felix, ce se 

întinde pe câteva zeci de hectare, brăzdată de alei numai bune pentru 

plimbări. Aleea Sărutului, amenajată prin pădure, face legătura între Hotel 

President și centrul stațiunii, aflat la doar 900 metri depărtare. Pădurea 

găzduiește și o pistă de zgură pentru jogging, aceeași pistă pe care s-au 

antrenat mari atleți români, cea mai cunoscută fiind Gabi Szabo. 

 

 Facilitățile hotelului 

Complexul President dispune de un centru de wellness, două terenuri de 

tenis cu zgură, două de fotbal pe iarbă sintetică, baltă de pescuit naturală și o 

pistă de mini golf. Centrul spa al hotelului President are cadă cu hidromasaj, 

saună şi baie turcească. Un bar și sala de sport sunt în imediata vecinătate. 

Atât piscina în aer liber, cât şi cea acoperită sunt aprovizionate cu apă 

termală, oligominerală. La cerere, sunt disponibile masaje şi alte tratamente. 

Restaurantul asigură preparate din bucătăria internaţională. 

 

 Facilitățile camerelor 

Toate camerele spaţioase sunt dotate cu TV cu ecran plat şi aer condiţionat. 

Oaspeţii beneficiază de acces gratuit la internet. Camerele oferă baie proprie 

cu cadă sau duș. 
 

 
 

 
 

 

 
 


