
Circuit Munții Apuseni – Banat  
4 zile, 3 nopți  
 720 lei/ persoană/ cazat în cameră dublă pentru plecări din Sibiu, Sebeș, Alba Iulia, Deva, Mediaș.  
 Grup minim : 30 de persoane  
 Date de plecare: 06.06.2022, 04.07.2022, 01.08.2022, 29.08.2022, 29.09.2022 
 

 

Un tărâm binecuvântat cu 
oameni frumoși și locuri de poveste, 
România este un pol al autenticității și al 
tradițiilor vii, care este mai mult decât o 
destinație turistică, o călătorie în timp, o 
descoperire a moștenirii materiale și 
imateriale, cu deschidere spre tot ceea 
ce înseamnă frumos, o destinație 
turistică ce se cere descoperită.  

La adăpostul văilor umbroase 
și al munților, se întrupează arta de a 
făuri o țară mai frumoasă, mai deschisă, 
în care aerul curat și libertatea devin 
țintele majore. 

 
Itinerariu: 
Ziua 1/ Sibiu – Alba Iulia – Mănăstirea 
Râmeț – Roșia Montana (vizită) – Muzeul 
Avram Iancu- Cascada Pisoaia – Arieșeni  
Ziua 2/ Mic dejun Arieșeni – Peștera 
Urșilor – Peștera Meziad – Peștera cu 
cristale din mina Farcu – Oradea  
Ziua 3/ Mic dejun Oradea (tur de oraș) – 
Carei (Monumentul Ostașului Român) _ 
Castelul Karolyi Carei – Arad (tur de oraș)  
Ziua 4/ Mic dejun Arad – Timișoara (tur 
de oraș) – Cetatea Deva – Sibiu 
 
Alba Iulia, regiunea cea mai importantă 
din Transilvania, se definește în zilele 
noastre ca „Cealaltă Capitală a 
României“.

Cetatea Alba – Carolina, Traseul celor 
Trei Fortificații, Obeliscul Horea, Cloșca și 
Crișan, Catedrala Încoronării Catedrala 
Romano – Catolică, Muzeul roman 
Principia, Muzeul Național al Unirii Sala 

Unirii Biblioteca Batthyaneum sunt doar 
câteva din obiectivele turistice ce merită a 

fi vizitate. 
Muzeul Principia este, practic, o excelenta 
valorificare a castrului roman Apulum. 

 
 Peștera Urșilor din Chişcău, judeţul 
Bihor, a fost descoperită în anul 1975, de 
către Traian Curta. Peştera Meziad, unul 
dintre cele mai vechi şi mai cunoscute 
obiective turistice de pe teritoriul 
României 
  
Istoria Castelului Karolyi din Carei începe 
în anul 1482. 

 
Arad – ”Mica Viena” 
 

 
 

Servicii incluse: 
►3 nopti cazare la hotel/pensiune 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 bănățeană (100 
lei/pers). 
* 270 lei supliment cameră 
single/persoană  * 280 lei copil între 0-
4,99 ani, fără pat suplimentar, cu mic 
dejun și loc în autocar  
* 480 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 – Alba Iulia – Mănăstirea Râmeț – Roșia Montana (vizită) – Muzeul Avram Iancu- Cascada Pisoaia – Arieșeni  

Înainte de cucerirea romană, în apropierea actualului oraș, exista localitatea dacică Apoulon, important centru fortificat 
menționat pe hărțile vremii. După cucerirea Daciei de către Traian, orașul s-a numit Apulum, iar apoi Alba Iulia, devenind  centru 
cultural și istoric, un spațiu care nu lasă indiferent turistul, român sau străin. 
Farmecul Muzeului Național al Unirii se cere descoperit. Catedrala Romano-
Catolică, Catedrala Încoronării, Muzeul și Sala Unirii, Grupul Statuar al Corifeilor 
Unirii, Biblioteca Batthyaneum, Palatul Apor, Palatul Principilor, Universitatea 1 
Decembrie, Obeliscul ridicat în memoria lui Horea, Cloșca si Crișan, Traseul Celor 
Trei Fortificații - incluzând Poarta Castrului Roman, Statuia Ecvestră a Voievodului 
Mihai Viteazul, Monumentul închinat memoriei lui Avram Iancu, Monumentul 
Custozza, Biserica de lemn a primei mitropolii ortodoxe a Ardealului ctitorită de 
voievodul Mihai Viteazul, Busturile Regelui Ferdinand și al Reginei Maria sunt 
câteva din obiectivele turistice ce definesc Alba Iulia. Continuând cu vizita la Roșia 
Montana și apoi la Muzeul Avram Iancu, se descoperă frumusețea zonei Arieșeni, un spațiu montan feeric, o zonă atractivă pentru 
fenomenele carstice. Cazare la Arieșeni  
Ziua 2/ Mic dejun Arieșeni – Peștera Urșilor – Peștera Meziad – Peștera cu cristale 
din mina Farcu – Oradea  
 După servirea micului dejun, cele trei peșteri – Peștera Urșilor, Peștera Meziad 
și Peștera din mina Farcu – vor reprezenta fascinația zilei. Peştera Urşilor, o 
capodoperă a naturii, este unicat în România şi Europa. Turistul dornic de a 
descoperi monumente ale naturii, va fi surprins de fascinația zonei. Cazare Oradea 
Ziua 3/ Mic dejun Oradea (tur de oraș) – Carei (Monumentul Ostașului Român) - 
Castelul Karolyi Carei – Arad (tur de oraș)  
 Mic dejun. Turul de oraș Oradea, centru de mare importanţă al culturii 
renascentiste, este urmat de vizita orașului Carei cu  oprire la Castelul Karolyi, 
Peleșul Transilvaniei,  și apoi tur de oraș Arad. Cazare Arad 
Ziua 4/ Mic dejun Arad – Timișoara (tur de oraș) – Cetatea Deva – Sibiu 

După micul dejun, vizita orașului Timișoara, oraș istoric construit în stil baroc 
vienez, oraș multicultural. Castelul Huniade (Muzeul Banatului) se numără printre 
multele obiective turistice cu care se poate mândri Timişoara și implicit centrul 
orașului (a nu se confunda cu Castelul Huniazilor sau Corvinilor din Hunedoara). 
Mai mult decât un monument istoric, Castelul Huniade este și cea mai veche 
clădire din Timișoara, fiind construită între anii 1443 - 1447 de către Ioan de 
Hunedoara, pe ruinele unui vechi castel din secolul al XIV-lea. În curtea interioară 
s-au descoperit fundaţiile zidăriilor şi a turnului donjon, care se prespun a data din 
1307 – 1314. 

În perioada marcată de „comunismul ceauşist”, castelul a fost denumit 
„Complexul Muzeal Judeţean Timiş”, în tentativa de a şterge termenul istoric de 
Banat din toate denumirile oficiale. Astăzi Castelul Huniade găzduiește Muzeul 
Banatului și cele trei secţii ale sale: Istorie, Arheologie şi Ştiinţele Naturii. De la 
Piața Libertății până la centrul vechi (denumirea oficială este Piața Unirii) nu mai e 
decât o aruncătură de băț. Piața Unirii, realizată în stil baroc, este cea mai veche piață din Timișoara și este denumită astfel în 
cinstea trupelor române care au intrat în cetate la 3 august 1919 când au instaurat 
administraţia românească, definitivând astfel unirea Banatului cu România 
(această dată a devenit şi ziua oficială a oraşului). 

Această parte istorică a orașului concentrează importante obiective turistice 
precum Domul romano-catolic, Palatul baroc (Muzeul de Artă), Catedrala ortodoxă 
sârbă, Monumentul Sfintei Treimi, Casa Brück , fântâna cu apă minerală și alte 
monumente arhitecturale la fel de impresionante. Bastionul Maria Theresia este un 
monument în stil baroc de o mare însemnătate istorică, fiind cea mai mare bucată 
de zid păstrată din vechea cetate a Timișoarei. În drum spre  Sibiu, oprire la 
Cetatea Deva 

 


