
Circuit în țara poveștilor maramureșene 
 4 zile, 3 nopți 
 645 lei/ persoană/ cazat în cameră dublă pentru plecări din Sibiu, Sebeș, Alba Iulia, Deva.  
 Grup minim : 30 de persoane   
 Date de plecare: 23.04.2021, 20.05.2021, 21.06.2021, 19.07.2021, 23.08.2021, 16.09.2021, 21.10.2021 

 

 
Maramureșul este un tărâm 

binecuvântat cu oameni frumoși și locuri 
de poveste, un pol al autenticității și al 
tradițiilor vii, care este mai mult decât o 
destinație turistică. Țara Maramureșului 
reprezintă o călătorie în timp, o 
incursiune în viața simplă și autentică, 
precum și o descoperire a moștenirii 
materiale și imateriale, care a 
supraviețuit veacurilor. Pentru că toate 
acestea merită să fie descoperite de 
către orice persoană, allege Maramureș! 

La adăpostul văilor umbroase 
și al munților, s-a întrupat din mâinile 
vrednice ale maramureșenilor arta de a 
făuri lucrurile necesare traiului zilnic. Fie 
obiecte de uz casnic, fie podoabe, fie 
unelte de lucru, toate au sigiliul 
Maramureșului și al simbolurilor 
ancestrale. De la cana și blidul de lut, de 
la cerga de pe pat și până la cămeșa de 
sărbătoare, de la lingura de lemn până la 
monumentala poartă, toate aceste 
obiecte sunt o exprimare a frumosului și 
a spiritualitatii din sufletul moroșanului. 

 
Itinerariu: 
Ziua 1/ Sibiu – Salina Turda – Cluj Napoca 
- Mănăstirea Nicula – Mănăstirea Rohia – 
Cazare Baia Mare 
Ziua 2/ Mic dejun Baia Mare – Biserica din 
Budești – Muzeul Memorial Sighetu 
Marmației – Săpânța – Mănăstirea Peri – 
Sighetu Marmației. Cazare Sighetu 
Marmației 
Ziua 3/ Mic dejun Sighetu Marmației – 
Vișeu de Sus (plimbare cu Mocănița) – 
Mănăstirea Bârsana – Valea Izei – Săcel 
(Moara lui Daniel Mecleș) – Opțional Seara 
Maramureșană. Cazare Borsa 
Ziua 4/ Mic dejun Borșa – Cascada Cailor 
– Casa memorioală Liviu Rebreanu - 
Bistrița  - Târgu Mureș – Sibiu 

 

 
Mănăstirea Sfânta Ana Rohia –un 
lăcaș în care te simți spiritual între 
sacralitate și divin. 

 
Baia Mare- Muzeul florilor de mină -
cel mai mare muzeu regional din 
Europa, multe dintre exponate fiind 
considerate unicate mondiale și valori 
de patrimoniu. 

 
Mănăstirea Bârsana , un loc plin de 
taina Crucii şi a Invierii lui Hristos, 
sinteza între evlavie şi artă 

 
Călătorie în timp: plimbare  cu 
Mocănița. 

  

 
 
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, plimbare 
cu Mocănița, telescaun la Cascada Cailor; 
► masa de prânz, cina; 
►Opțional: Seara maramureșeană (80 
lei/pers). 
* 250 lei supliment cameră single/persoană  
* 250 lei copil între 0-4,99 ani, fără pat 
suplimentar, cu mic dejun și loc în autocar  
* 450 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 Turda - Cluj Napoca - Mânăstirea Nicula – Mânăstirea Rohia – Cazare Baia Mare 
Plecăm din Sibiu în cursul dimineții, îndreptându-ne spre Cluj-Napoca. În drum, vom poposi la Salina Turda, pentru a 

respira o gură de sănătate, o destinație magnifică pentru acel călător urban curios.  Vizita turistică la Salina 
Turda durează aproximativ 2 ore, iar tariful aproximativ/adult este de 40 lei. După cura de sănătate, ne 
îndreptăm spre Cluj-Napoca, o destinație des vizitată de turiștii din întreaga lume datorită istoriei fermecătoare 
regăsită la fiecare pas, dar și a poveștilor fascinante din spatele clădirilor înalte. Piața Unirii și Biserica Sf. 
Mihail, Grădina Botanică din Cluj-Napoca, Palatul Banffy – locul care adăpostește acum Muzeul de Artă, Piața 
Muzeului și Casa Matei Corvin, Teatrul Național și Opera Română sunt doar câteva din obiectivele turistice ce 
merită a fi descoperite. 

Mânăstirea Nicula este cunoscută ca unul dintre cele mai vechi aşezăminte monahale din spaţiul românesc – 1552. 
Vom avea timp pentru un moment de rugăciune și pentru a descoperi legende ale locului. În anul 1326, Nicula era o pădure, în care 
s-a adăpostit pustnicul ortodox Nicolae, cel care împrumută numele său pădurii, satului şi mânăstirii. Ne vom opri la Mânăstirea 
maramureșeană Rohia din "Țara Lăpușului", aceasta constituind unul dintre valoroasele monumente bisericești și de artă 
religioasă, este așezată într-un cadru pitoresc, în mijlocul unei păduri de fag și de stejar. Ne vom caza la Baia Mare unde vom servi, 
optional, cina. 
Ziua 2/ Mic dejun Baia Mare - Biserica din Budești - Muzeul Memorial Sighetu Marmației - Săpânța – Mânăstirea Peri - Sighetu 
Marmației. Cazare Sighetu Marmației 
  După micul dejun, ne vom îndrepta spre Biserica din Budeşti-Josani, cea mai mare dintre cele opt 
lăcaşuri de cult maramureşene aflate pe lista UNESCO, un exemplu remarcabil de biserică de lemn din 
Maramureş, care a servit ca model pentru multe altele.  

La întrebarea “Poate fi reînvăţată memoria?”, Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei 
din România este un convingător răspuns afirmativ.” (Ana Blandiana) Vom lăsa istoria să ne împărtășească 
experiențe din care avem cu toții ce învăța. (Biletul de intrare este aproximativ 10 lei). Faima localității Săpânța se 
trage de la renumitul său Cimitir Vesel care a devenit o importantă atracție turistică. Numele cimitirului vine de la 
multitudinea de cruci multicolore și de la poeziile satirice și epitafele care sunt inscriptate pe cruci. Una dintre bijuteriile 
Maramureșului, Mânăstirea Peri, cea mai înaltă biserică de lemn din lume, este situată în apropierea localității Săpânța. Este o 
mânăstire cu tradiție, înființată pe vremea voievozilor Dragosești. Ne vom caza la Sighetu Marmației.Opțional cină. 
Ziua 3/ Mic dejun Sighetu Marmației - Vișeu de Sus (plimbare cu Mocănița) - Mânăstirea Bârsana - Valea Izei - Săcel (Moara lui 
Daniel Mecleș) - Opțional Seara Maramureșană - Cazare Borșa 

Dis-de-dimineață, după micul dejun, ne vom îndrepta spre Vișeul de Sus unde ne vom îmbarca 
în mocăniță. Trainicele locomotive cu abur vă vor purta din nou prin sălbatica Vale a Vaserului până la stația 
Paltin (km 21.6), oferindu-vă oportunitatea de a vă bucura de minunatele peisaje din Munții Maramureșului. 
La km 21,6 al căii ferate forestiere, se găseşte staţia Paltin – destinaţia trenurilor cu abur regulate pentru 
turişti. Pe lângă posibilitatea de a servi un picnic din oferta de mâncare proaspăt pregătită, turiştii pot admira 
defileul de pe o platformă de observare situată în apropiere sau pot să facă o scurtă drumeţie până la galeriile 
din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Dacă doriţi să luaţi un mic suvenir acasă, care să vă amintească 
multă vreme de Valea Vaserului, în clădirea gării CFF Vişeu de Sus aveţi posibilitatea de a alege dintr-o diversitate de suveniruri.  

Dincolo de colinele  şi pădurile de pe Valea Izei, există o altă geografie - mai profundă - aceea a 
sentimentelor- Mânăstirea Bârsana. Locurile, oamenii şi lucrurile sunt împăcate cu ele însele, împăcaţi cu ei 
inşişi. Sfântul lăcaş al Mânăstirii Bârsana apropie, o dată mai mult, Valea Izei de Dumnezeu. O mânăstire 
de maici este începutul reîntemeierii a ceea ce a fost odinioară, o vatră de ortodoxie într-un autentic, „picior 
de plai, pe-o gură de rai”. Dacă timpul permite, vom vizita și Moara lui Daniel Mecleș din Săcel. 

Pentru cei care preferă o cină tradițională marmaureșeană, aceasta se va organiza opțional. Ne 
vom caza la Borșa. 
Ziua 4/ Mic dejun Borșa - Cascada Cailor – Casa memorioală Liviu Rebreanu - Bistrița  - Târgu Mureș – Sibiu 
  După micul dejun, vom vizita Cascada Cailor, Cascada se află la altitudinea de 1300 m și se formează din apa care se 
adună de pe muntele Cailor într-o depresiune circulară glaciară, din cauza topirii zăpezii și a ploilor dese care alunecă pe versantul 
abrupt al Rezervației Piatra Rea, revărsându-se peste Podul Cailor de la o înălțime de circa 90 de metri în mai multe trepte cu căderi 
succesive. În drum spre casă, vom poposi la Casa memorială Liviu Rebreanu și în Târgu Mureș. Reveniți la Sibiu, veți putea începe 
să scrieți povestea de călătorie din volumul “Frumusețea în jurul lumii”.  


