
 
 

 

SERVICII INCLUSE 

• Transport cu autocar licentiat, 48 locuri 
pentru turisti 

• 3 nopti cazare cu mic dejun  la 
pensiunea ALINUTA 3 stele Moisei; 

• 3 cine: Cina in 17.04; Cina cu program 
traditional in 18.04; Cina cu foc de 
tabara in 19.04 

• PRANZ PASCAL cu preparate specifice si 
program folcloric  

SERVICII NEINCLUSE 

• Taxe de intrare la obiectivele turistice si 
nici ghizii locali pentru acestea 

• Pranz optional  la Pensiunea Flamingo – 
Sighet – 35 lei/pers. 

• Alte mese decat cele incluse in program 

SUPLIMENTE 

• Supliment single:  200 lei 
• Copil 0-6 ani, cazare in camera cu 

parintii, fara pat asigurat si loc in 
autocar: 250 lei 

• Copil 6-14 ani, fara pat asigurat si loc in 
autocar: 500 lei 

• Copil 6-14 ani, cu pat suplimentar 
asigurat: 700 lei 

Grup minim: 40 platitori (pentru mai putini 

platitori tariful se recalculeaza) 

CONDIȚII FINANCIARE 

 TERMENE DE PLATĂ - OFERTA 

STANDARD: 

- 30% din prețul pachetului turistic în 2 zile 

de la înscriere sau emitere factură; 

- 30% din prețul pachetului turistic cu 

minim 30 zile înaintea plecării;  

- 40%  din prețul pachetului turistic cu 

minim 15 zile înaintea plecării. 

Prezentul program este parte integrantă a 

contractului de prestări servicii. 

   

Paște de poveste în Maramureș 
Maramuresul este regiunea in care folclorul autentic se pastreaza. O vizita in aceasta regiune 
este ca o calatorie in timp. O calatorie plina de semnificatii,de culoare pentru a descoperi un 

stil de viata... altfel 
 

 

TRASEU: Bacau – Roman – Falticeni – Gura  Humorului – Manastirea Humorului – Manastirea 
Voronet – Campulung Moldovenesc – Iacobeni – Borsa – Moisei – Sighetul Marmatiei – Sapanta 
– Barsana – Vadu Izei – Moisei – Borsa –Iacobeni – Vatra Dornei – Gura Humorului – Bacau 

Ziua 1 | 17.04.2020: Bacau – Roman – Falticeni – Gura Humorului – Manastirea Humorului – 

Manastirea Voronet – Campulung Moldovenesc – Iacobeni – Borsa – Moisei (350 km) 

Obiective turistice propuse: 

 Manastirea Humor si Manastirea Voronet 

 Muzeul Lemnului Campulung Moldovenesc 

 Statiunea Borsa 

Ne deplasam spre Maramures si facem un prim popas la Manastirea Humor, zidita in anul 1530 
in timpul domniei lui Petru Rares; elementul distinctiv este pridvorul deschis cu arcade, o 
adevarata inovatie a epocii. Vizitam apoi Manastirea Voronet, celebra pentru pictura si culorile 
ei, inclusa in patrimoniul mondial UNESCO, ctitorie a lui Stefan cel Mare si manastirea construita 
cel mai rapid dintre cele din Nordul Moldovei. Continuam traseul si oprim in Campulung 
Moldovenesc. Timp liber la dispozitia turistilor (1 h). Spre seara sosire in Moisei. 

Cina traditionala (la alegere, produse de post). Cazare pensiunea ALINUTA 3 stele in Moisei. 

Ziua 2 | 18.04.2020 : Moisei – Sighetul Marmatiei – Sapanta – Sighetul Marmatiei – Vadu Izei 

– Barsana – Rozavlea – Sacel – Moisei (220 km) 

Mic dejun. Circuit prin Maramuresul istoric. 

Obiective turistice propuse: 

 Manastirea Barsana 

 Cimitirul vesel Sapanta 

 Memorialul Durerii din Sighetul Marmatiei (optional) 

Mic dejun.  Ne deplasam spre Cimitirul vesel Sapanta, faimos pentru crucile mormintelor viu 
colorate si picturile naive reprezentand scene din viata si ocupatia persoanelor inhumate. Ne 
indreptam spre Sighetul Marmatiei unde servim masa de pranz si vizitam Memorialul Durerii – 
Inchisoarea Sighet, contruita in anul 1897, ca inchisoare de drept comun de catre austro – 
ungari, aceasta devine in anul 1948 loc de detentie pentru „dusmanii” comunismului. 

Vizitam  Manastirea Barsana, simbol al acestei zone, asezata pe Valea Izei, este una dintre cele mai 
inalte biserici din lemn din Romania (57 m). Cadrul natural este unul deosebit si ne introduce in 
atmosfera de sarbatoare a zilei ce urmeaza. Pranz la optional la Pensiunea Flamingo - Sighetul 
Marmatiei. Ne intoarcem in Moisei. Cazare Pensiunea ALINUTA 3 stele din Moisei. 

Participare la SLUJBA Invierii Domnului la mamastirea Moisei . 

Ziua 3 | 19.04.2020: PASTE FERICIT! 

Mic dejun cu bucate sfintite.Optional participarea la SLUJBA DE PASTE LA MANASTIREA MOISEI . 
PRANZ PASCAL cu preparate specifice, palinca, vin la carafa, apa, suc. Program folcloric . Cina cu 
foc de tabara . Cazare la pensiunea ALINUTA 3* in Moisei. 

Ziua 4 | 29.04.2019: Spre casa (410 km) 

Dupa micul dejun ne luam ramas-bun de la gazde si plecam spre casa pe traseul  Moisei – Borsa 
– Iacobeni-Vatra Dornei – Campulung Moldovenesc – Gura Humorului – Roman – Bacau. 

Perioada:  
17-20.04.2020 
(3 nopti / 4 zile) 

Plecare din Bacău 

 

1450 Lei/pers. 

Loc in dubla/tripla 

Reducere EB 50 lei pentru plata 

integrală până la 01.03.2020 

Program 


