
Circuit Bucovina  
 4 zile, 3 nopți  
 735 lei/ persoană/ cazat în cameră dublă pentru plecări din Sibiu, Mediaș, Sebeș, Alba Iulia, Deva.  
 Grup minim : 30 de persoane  
 Date de plecare: 27.06.2022, 25.07.2022, 15.08.2022, 29.09.2022, 20.10.2022 
 

                  Faptul că avem o țară 
frumoasă plină cu obiective turistice și 
zone care merită vizitate este un adevăr. 
Dacă vă place să reveniţi din călătorie cu 
impresii de neuitat și cu istorii captivante 
pe care să le povestiţi cunoscuților, atunci 
zona Moldovei vă va surprinde, căci 
Moldova inspiră mereu la odihnă activă. 

Cele mai frumoase biserici şi 
mănăstiri le vei găsi în acest ţinut, în 
special în Bucovina. Sunt construcţii ce 
datează de sute de ani şi nu încetează să 
fascineze pe vizitatori cu elemente 
arhitecturale rustice şi fresce deosebite. 
Cu alte cuvinte, Moldova este locul unde 
vei găsi practicându-se cele mai vechi 
datini şi obiceiuri româneşti alături de 
tehnici speciale privind meşteşuguri 
transmise din generaţie în generaţie. 

Moldova și-a câștigat meritat 
statutul de „leagăn al spiritualității”. 
Mănăstirile din Moldova sunt cunoscute în 
lumea întreagă, fiind unele dintre cele mai 
vizitate obiective turistice din România. 
Pelerinii îşi găsesc aici liniştea 
sufletească şi alinare 
Itinerariu: 
Ziua 1/ Sibiu - Salina Praid - Lacul Roșu - 
Cheile Bicazului - Piatra Neamț - 
Mănăstirea Agapia - Mănăstirea Văratec - 
Târgu Neamț. Cazare Târgu Neamț 
Ziua 2/ Târgu Neamț –Casa memorială 
Ion Creangă – Cetatea Neamț - 
Mănăstirea Neamț - Patatul Cuza de la 
Ruginoasa – Castelul Sturza de la 
Miclăușeni - Gura Humorului - Mănăstirea 
Humorului - Mănăstirea Voroneț. Cazare 
Gura Humorului/Suceava 

Ziua 3/ Cetatea de Scaun a Sucevei - 
Mănăstirea Putna - Mănăstirea Sucevița - 
Mănăstirea Moldovița. Cazare Gura 
Humorului/Vatra Dornei. Optional Seara 
Moldoveneasca   
Ziua 4/ Gura Humorului/Vatra Dornei - 
Ciocănești -  Lacul Colibița –Bistrița - 
Târgu Mureș - Sibiu 

 
Cheile Bicazului situate în Munții 
Hășmaș, formate de apele râului 
Bicaz, fac legătura dintre două zone 
istorice ale României: Moldova și 
Transilvania. Stânci verticale și de 
înălțimi apăsătoare, pârâuri de munte, 
cascade mai mari și mai mici și peșteri 
alcătuiesc curiozitățile Cheilor 
Bicazului. 

 
Clădit pe un așezământ moldovenesc 
cu o istorie de 600 de ani, castelul 
ridicat de George Sturdza la 
cumpăna veacurilor al XIX – lea și al 
XX – lea reprezintă astăzi o adevărată 
bijuterie arhitectonică de factură 
neogotică, distingându-se prin 
blazoanele și stemele ornamentale ce-
i împodobesc fațada și turnurile de 
pază ce străjuiesc parcul. 

 
Mănăstirea Voroneț, supranumită 
Capela Sixtină a Estului, a fost ctitorită 
în 1488 de domnitorul Ștefan cel Mare. 
Unicitatea sa se datorează în primul 
rând culorii predominante, așa-numitul 
“albastru de Voroneț”. Acest lăcaș de 
cult se află pe lista patrimoniului 
cultural UNESCO, în grupul “Bisericile 
pictate din nordul Moldovei”. 

  
 

 
Servicii incluse: 
►3 nopti cazare la hoteluri/pensiuni de 
3*; 
►ghid de turism din partea agenției; 
►mic dejun; 
►transport autocar modern cu aer 
condiționat,conform programului; 
 
Servicii neincluse: 
►intrări la obiectivele turistice; 
► masa de prânz, cina; 
►Opțional: Seara moldovenească (80 
lei/pers). 
* 270 lei supliment cameră 
single/persoană  * 295 lei copil între 0-
4,99 ani, fără pat suplimentar, cu mic 
dejun și loc în autocar  
* 495 lei/copil între 5-11,99 ani cazat cu 2 
adulți pat suplimentar 
* La un grup mai mic de 30 de persoane, 
prețul se recalculează sau circuitul se 
reprogramează. 
* Se acceptă plata cu Voucher Vacanță. 

 
MODALITĂŢI DE PLATĂ 

Notă: Rezervarea este fermă în momentul 
achitării unui avans de 30%.  
• 30% în momentul rezervării, când 
rezervarea se face cu cel puţin 60 de zile 
înainte de plecare, 70% cu 21 de zile 
înainte de plecare 
• 100% când rezervarea se face cu mai 
puţin de 21 de zile înainte de plecare. 
 
CONDIŢII DE ANULARE 



• De la momentul rezervării şi până cu 60 
de zile înainte de momentul plecării – 
30%; 
• De la 60 de zile şi până cu 21 de zile 
înainte de momentul plecării – 60%; 

• Cu mai puţin de 21 de zile înainte de 
plecare sau pentru neprezentare la 
program – 100%. 
• În cazul unor restricții de călătorie 
apărute cu mai puțin de 21 zile înainte de 

plecare, circuitul se reprogramează sau 
sumele se rambursează. 

 
Ziua 1/ Sibiu - Salina Praid - Lacul Roșu - Cheile Bicazului - Piatra Neamț - Mănăstirea Agapia - Mănăstirea Văratec - Târgu 
Neamț. Cazare Târgu Neamț  
  Dimineața plecăm din Sibiu și ne îndreptăm spre Salina Praid, un spectaculos subteran 
modelat de oameni, un dar al acestor meleaguri pentru oricine trece pe aici, ca turist. (Tarif 
vizită 40 lei/adult, 20 lei/pensionar/copil). Ne îndreptăm spre Lacul Roșu, un colț de rai de o 
frumusețe naturală ce îndeamnă să descoperi bogăția salbatică a florei și faunei. Trecem 
dinspre Ardeal spre Moldova prin Cheile Bicazului, parcurgând un traseu atât de darnic cu 
călătorii curioși. Trecând prin Piatra Neamț, ne pregătim spiritual pentru a vizita Mănăstirea 
Agapia și Mănăstirea Văratec. Vom lăsa prin rugăciune să pătrundă în inimile noastre lumina, 
golind sufletul de tot ce este lumesc. Ne vom caza la Târgu Neamț. 

 
Ziua 2/ Târgu Neamț –Casa memorială Ion Creangă – Cetatea Neamț - Mănăstirea Neamț - Patatul Cuza de la Ruginoasa – 
Castelul Sturza de la Miclăușeni - Gura Humorului - Mănăstirea Humorului - Mănăstirea 
Voroneț. Cazare Gura Humorului/Suceava  

 După micul dejun, vom descoperi leagănul copilăriei marelui Ion Creangă, casa de la 
Humulești. Vom poposi și în parcul tematic dedicat scriitorului, un loc unde s-au recreat 
povestirile și personajele din cărțile lui Ion Creangă. Capra cu trei iezi, ursul pacalit de vulpe, 
mătușa Mărioara, Smărăndița și Mos Chiorpec își așteaptă veseli musafirii. Vom vizita 
Cetatea Neamț care impresionează atât prin istoria zbuciumată, prin grandoare, dar și prin 
amplasament.  Ansamblul fortificat oferă o vedere  panoramică de care este greu să nu te 
îndrăgostești. Vom continua cu vizita la Mănăstirea Neamț. Farmecul Palatului Cuza și al Castelului Sturza de la Miclăușeni ne va 
cuceri și ne va deschide sufeltul spre un nou popas de rugăciune la Mănăstirea Humorului și la Mănăstirea Voroneț. Ne vom caza 
în zona Gura Humorului-Suceava.  
 
Ziua 3/ Cetatea de Scaun a Sucevei- Mănăstirea Putna - Mănăstirea Sucevița - Mănăstirea 
Moldovița. Cazare Gura Humorului/Vatra Dornei. Optional Seara Moldoveneasca    
 După micul dejun, vom vizita Cetatea de Scaun a Sucevei, cea mai mare din spațiul 
extracarpatic, construită în perioada de glorie a Moldovei medievale, care a intrat în istorie ca 
fiind necucerită vreodată. Mănăstirea Putna, numită „Ierusalimul neamului românesc”, este una 
dintre cele mai importante centre culturale, religioase și artistice din România. Mănăstirea 
Sucevița este una dintre cele mai bine conservate mănăstiri medievale din Bucovina, având o 
arhitectură bizantină interesantă, cu amprente gotice și moldovenești. Farmecul Mănăstirii 
Sucevița va fi completat de cel al Mănăstirii Moldovița. Ne vom caza în zona Gura 
Humorului/Vatra Dornei.  

 
Ziua 4/ Gura Humorului/Vatra Dornei - Ciocănești - Lacul Colibița - Bistrița - Târgu Mureș – 
Sibiu  
 După micul dejun, ne vom îndrepta spre Ciocănești, satul caselor încondeiate cu motive viu 
colorate. Vom continua călătoria spre Lacul Colibița, un loc ideal să exersezi cu aparatul foto, 
deoarece reflexiile apei oferă un spectacol în continuă schimbare. Lacul Colibița este o 
minunăție! Munții care-l înconjoară, căsuțele răsfirate ici-colo și mica insulă îndrăzneață, 
crează un tablou pe care nu te mai saturi să-l privești. Îndreptându-ne spre casă vom face 
opriri și la Bistrița și Târgu Mureș. Reveniți la Sibiu, veți putea începe să scrieți povestea de 
călătorie din volumul “Frumusețea în jurul lumii”. 


