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Descriere COMORILE MUNTILOR APUSENI (4 zile), Toate Locatiile, Romania 

Ziua 1 

Bacau - Brasov - Sibiu - Arieseni Fiecare calatorie poarta in ea taina unor noi inceputuri, a unor noi trairi, dar mai ales 

ne da prilejul unor noi amintiri. Cu aceste ganduri, vom porni de la Bacau spre taramul fascinant al Muntilor Apuseni, 

unde vom intra in legatura cu salbaticia naturii si vom vedea unele dintre cele mai importante locuri ale istoriei 

noastre. Prima oprire din periplul nostru, Brasov, nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. A fost si probabil va fi 

mereu inima Romaniei, pentru caeeee este chiar in centrul tarii. Iar comunitatea de acolo a profitat din plin de aceasta 

pozitionare, construind una dintre cele mai bine inchegate si efervescente comunitati sasesti din Transilvania. Breslele 

din Brasov ne-au lasat Piata Sfatului, credinciosii catolici si apoi reformati au ctitorit Biserica Neagra, comunitatea 

ortodoxa a daruit Biserica din Schei. Toate aceatea si multe altele vor fi tot atatea prilejuri sa ne ratacim printre 

strazile si cladirile incarcate de atata istorie. Capitala culturala europeana in anul 2007, Sibiu este un oras care pare sa 

fi renascut din propria cenusa. Astazi ochii orasului ne privesc discreti dar interesati si sunt la randul lor doritori sa ne 

spuna povestea unei cetati care a fost pe rand capitala a Transilvaniei, urbea unde renumitul baron von Brukenthal a 

cunoscut gloria si printre altele, locul unde a fost construita in 1717 prima fabrica de bere de pe teritoriul actual al  

Romaniei. La randul lor Catedrala Evanghelica, Turnul din Piata Mare, Podul Minciunilor din Piata Mica, Catedrala 

Mitropolitana Ortodoxa sunt tot atatea motive pentru a vizita acest oras, care este dornic sa ne impartaseasca 

povestea lui fascinata. Ajungem la gazda noastra care ne asteapta cu proverbiala ospitalitate romaneasca. Aici, 

gratarul ne imbie cu produse culinare specifice Tarii Motilor care fac ca drumul pana in Muntii Apuseni sa merite orice 

efort. Cazare hotel 3* zona Arieseni/Vartop. 

 
Ziua 2 

Cascada Virciorog - Pestera Meziad - Pestera Ursilor De la 15 m, cu un glas puternic, caderea de apa a Cascadei 

Virciorog da nastere la povesti si uimire. Este o minune a naturii zamislita de raul Virciorog, un afluent al Ariesului Mare 

in drumul sau prin Muntii Bihorului. Frumusetea salbatica a locului te face sa simti ca natura vibreaza la orice pas, la 

orice freamat de frunza si cauta sa te farmece ca o fecioara despletita pe voinicii de odinioara. Este doar unul dintre 

motivele pentru care zona a fost declarata inca din anul 2000 rezervatie naturala de tip geologic si peisagistic. Fiind 

una dintre cele mai lungi din Romania (4750 m), Pestera Meziad are, poate, cea mai somptuoasa intrare dintre toate - 

o deschidere de 10 m latime si o inaltime de 16 m. Practic este o invitatie subtila de a intra in imparatia subterana, 

invitatie la care marele speolog Emil Racovita nu avea cum sa ramana indiferent. Lasata de una singura, netulburata 

de lumina soarelui, apa a creat forme fantastice, care astazi starnesc imaginatia multor vizitatori. In plus in Sala 

Liliecilor si-a gasit salas o colonie de lilieci din specia Miniopterus schreibersii. Sssst, sa nu-i trezim! In urma unei 

dinamitari la o cariera de marmura din apropiere, a fost descoperita de catre Traian Curta din localitatea Chiscau, 

intrarea intr-o pestera necunoscuta pana atunci. Astfel, 1975 avea sa intre in istoria speologiei ca fiind anul in care s-a 



 
 

descoperit una dintre cele mai spectaculoase pesteri. Cu o lungine de peste 1500 m, formata din galerii asezate pe 

doua niveluri, Pestera Ursilor a constituit unul dintre faimoasele cimitire unde ursii de caverna (Ursus spelaeus) veneau 

in urma cu peste 15000 de ani sa moara alaturi de stramosii lor. Prin urmare pestera are foarte multe de oferit celor 

care cuteaza sa se avante in subteran, iar cei care o vor face, cu siguranta nu vor regreta. Cazare hotel 3* zona 

Arieseni. 

 
Ziua 3 

Cheile Turzii - Mormantul lui Mihai Viteazul Natura este unul dintre cei mai iscusiti sculptori si fara indoiala cel mai 

original, fiindca nu copiaza pe nimeni, iar Cheile Turzii pot fi considerate o dovada a acestui fapt. Dalta cu care natura 

a lucrat aici s-a numit raul Hasdate, iar blocul din care si-a scos la iveala creatia este o roca de calcar situata pe o 

suprafata de 324 ha, cu o lungime de 1300 m, avand pereti inalti pe alocuri si de 200 m, uniti prin 4 punti una mai 

aventuroasa decat cealalta. Aici si-au gasit salas peste 1000 de specii de plante, fluturi si pasari cu exemplare foarte 

rare, precum acvila de stanca sau fluturasul de stanca. In zona Campiei Turzii, se afla inmormantat trupul marelui 

voievod Mihai Viteazul, loc marcat printr-un obelisc inalt de 1601 cm, care ne vorbeste despre anul in care eroul 

romanilor a fost asasinat. Langa opera sculptorului Marius Butunoiu incepand cu anul 2005 a fost ctitorita spre sfanta 

aducere aminte, o manastire, reproducere a Manastirii Dealu, unde odihneste capul primului unificator al romanilor. 

Aici romanismul isi are unul dintre izvoarele sale cele mai profunde, iar obeliscul dedicat celui care a unit pentru prima 

data cele 3 provincii romanesti are un simbolism care te face sa vibrezi. Pe scurt, este un loc unde fiecare roman are 

ocazia sa se reculeaga si sa mediteze la devenirea neamului nostru. Cazare hotel 3* zona Alba Iulia. 

 
Ziua 4 

Casa memoriala Avram Iancu - Alba Iulia - Sebes - Sibiu - Brasov - Onesti Casa memoriala Avram Iancu este unul dintre 

locurile in care istoria ne vorbeste. Aici in inima Tarii Motilor s-a nascut in anul 1824 Avram Iancu, Craiul Muntilor, cel 

care a condus trupele romanilor transilvaneni in anul 1849 impotriva trupelor maghiare ale lui Lajos Kossuth. Iancu a 

fost cel care le-a redat romanilor, dupa Horea, Closca si Crisan, curajul de a se lupta pentru drepturile lor si libertate, 

fiind unul dintre eroii care au sadit o parte din vlastarii romanismului ce aveau sa dea rod pe 1 Decembrie 1918 la Alba 

Iulia. In acest cadru mirific fiecare element al naturii ne vorbeste de un trecut maret, nobil, care se cere omagiat. Pe 

culmea pe care a fost zidita semeata fortareata Alba Carolina, se poate intra in legatura cu cele mai inaltatoare 

momente din istoria romanilor. Totul a inceput cu intemeierea castrului roman. Apoi, tot aici, in catedralsa catolica, isi 

dorm somnul intru nemurire Iancu de Hunedoara si fiul sau mai mare. De asemenea in anul 1600 aici s-a celebrat 

pentru prima data unirea infaptuita de Mihai Viteazul. Iar dupa jertfa celor 3 martiri, Horia, Closca si Crisan, curmand 

aproape 2 milenii de zbucium, in 1918 in Sala Marii Uniri a fost proclamata Marea Unire. Totul a fost consfintit la Alba 

Iulia, prin slujba de incoronare din 1922 a lui Ferdinand I si a reginei Maria, primii suverani ai Romaniei Intregite. Dupa 

4 zile in care pasii ne-au purtat pe unele dintre cele mai frumoase meleaguri, cu sufletele pline de istorie, romanism si 

freamat al naturii, pornim spre casa. Spre seara ajungem in Bacau cu un ochi care plange pentru ca acest periplu se 

apropie de sfarsit, dar cu celalalt plin de veselie ca am putut sa cunoastem oameni noi si sa ne bucuram de atatea 

locuri minunate. 

50 LEI reducere pentru plata integrala pana la 16.05.2023 

Pret: 950 LEI 

Supliment camera single: 300 LEI 

IMBARCARE DIN Bacau 

PRETUL INCLUDE 

- Transport cu autocar licentiat 

- 3 nopti cazare cu mic dejun hotel 3* 



 
 

- Ghid-insotitor din partea agentiei 

 
NU SUNT INCLUSE IN PRET 

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