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Circuite Romania 2019
Va propunem sa descoperiti frumusetile Romaniei, istoria romanilor, va invitam sa va bucurati de tot ce
Romania poate sa ofere. Pentru a intelege ce inseamna ROMANIA, trebuie sa calatoriti de la munte la mare,
apoi in Delta, si nu in ultimul rand in zonele cetatilor medievale si ale manastirilor bucovinene.

NORDUL MOLDOVEI
BUCOVINA si IASI
Perioada: 18.09 – 22.09.2019
5 zile / 4 nopti

Traseu :Oradea- Cluj - Reghin –Toplita – Gheorgheni- Lacu Rosu Cheile Bicazului –Piatra
Neamt – Targu Frumos – Iasi – Targu Frumos – Ruginoasa- Targu Neamt – Humulesti –
Agapia –Varatec- Voronet –Gura Humorului –Vama – Moldovita –Sucevita –Putna- Marginea
– Cacica – Gura Humorului – Campulung Moldovenesc –Vatra Dornei –Pasul Tihuta –
Bistrita – Beclean – Dej – Zalau – Alesd – Oradea

Ziua 1. ORADEA –CLUJ – REGHIN- TOPLITA – LACUL ROSU – CHEILE BICAZULUI – PIATRA NEAMT –TARGU
FRUMOS – IASI
Plecare din Oradea la ora 07:00 din parcarea de la Sala Sporturilor Antonoi Alexe . Primul obiectiv din
traseul nostru este Lacul Rosu . Este locul unde Transilvania se intalneste cu Moldova si ofera peisaje de
vis si o atractie unica : o adevarata padure scufundata. Lacul Rosu este cel mai mare lac de baraj natural de
munte din Romania.
Plecam apoi spre Cheile Bicazului- o zona deosebit de pitoreasca ,situata in partea centrala a Muntilor
Hasmas. Traversarea Cheilor Bicazului impresioneaza orice turist , prin maiestuozitatea peretilor de stanca
si salbaticia peisajului. Timp liber pentru o plimbare prin Cheile Bicazului.
Continuam traseul spre Piatra Neamt – Perla Moldovei. Scurta oprire in centul vechi al orasului pentru a
admira Curtea Domneasca, unde se afla doua dintre ctitoriile lui Stefan cel Mare : respectiv Turnul –
Clopotnita si Biserica Sf.Ioan, precum si Muzeul de Arta Eneolitica –Muzeul Cucuteni, unde poti admira
vestigiile primei civilizatii din Europa, mai veche cu sute de ani decat cele din Sumer si din Egiptul Antic.
Parasim orasul de sub Pietricica si ne indreptam spre Iasi.
Pe traseu oprire la Hanul Ancutei pentru a servi cina (optional). Vom intra si noi sa ne potolim foamea cu
faimoasele bucate moldovenesti si sa ne veselim si sa petrecem lautareste, ca pe vreamea haiducilor,
lasand la plecare un zambet si ,,un sfant” cum spunea in dulcele grai moldovenesc,Mihail Sadoveanu.
Dupa atata colindat ajungem la Iasi. Cazare hotel.
Ziua 2. IASI
Ora 09.00 -Dupa micul dejun ,incepem vizita in orasul lui Eminescu si Creanga ,numit si Orasul Marilor
Iubiri, cu un tur pietonal pe ,,Ulita Mare”.
Primul obiectiv turistic este Palatul Culturii. Unul dintre cele mai populare simboluri ale orasului.Opera a
arhitectului I.D.Berindei ,a fost realizata in perioada 1906-1925, fiind inaugurat de regele Ferdinand al
Romaniei.
In cadrul Palatului Culturii vom descoperi patru muzee, care ne vor ajuta sa intelegem mai bine istoria si
cultura acestor meleaguri : Muzeul de Istorie al Moldovei, Muzeul Etnografic, Muzeul de Arta si Muzeul
Stiintei si Tehnologiei Stefan Procopiu .
Continuam vizita pe ,, Ulita Mare”. Trecem prin Piata Palatului ,pe langa Biserica Sf.Nicolae Domnesc si
Muzeul Dosoftei, intram pe strada pietonala Stefan cel Mare si Sfant. Admiram Scoala Gheorghe Asachi si
ne indeptam spre Manastirea Sfinti Trei Ierarhi . Considerat un monument arhitectural de mare valoare
,Manastirea Sfintii Trei Ierarhi atrage atentia prin arhitectura sa impresionanta si datorita decoratiunilor
sale unice din piatra, care impodobesc fatadele superioare. In interiorul manastirii sunt mormintele lui
Dimitrie Cantemir, Alexandru Ioan Cuza si ale familiei Voievodului Vasile Lupu.
Continuam vizita cu Mitropolia Moldovei si a Bucovinei , unua dintre cele mai impresionante lacasuri de
cult din Moldova . Aceasta este renumita pentru ca adaposteste Moastele Sfintei Parascheva, ocrotitoarea
Moldovei.
Continuam plimbarea, prin fata Primariei Mun.Iasi spre Teatrul National Vasile Alecsandri.
Datand din anul 1896, Teatrul National Vasile Alecsandri este cel mai vechi din tara si unul dintre cele mai
frumoase din Europa.
Dupa amiaza ,continuam vizita la Univeritatea Al.Ioan Cuza. Trecem prin sala ,,Pasilor Pierduti “ , admiram
picturile murale, unice ale celebrului artist Sabin Balasa ,vizitam apoi Biblioteca Gheorghe Asachi.
Biblioteca care a fost desemnata ca fiind cea mai frumoasa din lume, in cadrul unei competitii desfasurate
online la care au participat nume celebre din intreaga lume, precum Biblioteca Colegiului Trinity din
Dublin, Biblioteca Regala Portugheza din Buenos Aires si Biblioteca Nationala din Praga. Avand in dotare
peste un milion de volume de carti, reviste si documente tehnice, acest spatiu de studiu, asigura o
adevarata zestre spirituala a omenirii.
Parcul Copou , va fi urmatoarea noastra destinatie. Admiram bustul lui Mihai Eminescu, situat alaturi de
celebrul tei al poetului, langa care se afla si bustul lui Ion Creanga.

Aleea Junimea afieaza si busturile altor personalitati celebre ale Moldovei precum Costache Negruzi, Iacob
Negruzzi, Veronica Micle, Constantin Daniel Stahi si Barbu Stefănescu-Delavrancea. Alte alei ale acestui
parc ascund monumente impozante dedicate lui Ion Luca Caragiale, George Topirceanu, Octav-Bancila si
Ciprian Porumbescu.
Incheiem vizita in Iasi cu Bojdeuca lui Ion Creanga din Ticau. Locul in care a locuit marele povestitor Ion
Creanga ,in perioada 1872-1889 si unde a scris la indemnul lui Mihai Eminescu ,cele mai frumoase povesti
,,Amintiri din Copilarie” . Acesta a fost deseori vizitat aici de bunul sau prieten, Mihai Eminescu. Bojdeuca
lui Ion Creanga este prima casa memoriala din Romania, fiind declarata muzeu in anul 1918.
Incheiem sera la Bolta Rece , locul in s-au cunoscut Ion Creanga cu Mihai Eminescu.
Nu ratatam nici noi sansa de a degusta delicioasele preparate moldovenesti si vinurile specifice zonei,
servite in cadrul restaurantului cu specific autohton.
Ziua 3. IASI – TARGU FRUMOS – RUGINOASA – TARGU NEAMT – HUMULESTI – AGAPIA – VARATEC –
VORONET – GURA HUMORULUI
Ora 08.00 -mic dejun . Plecare cu autocarul din Iasi spre Gura Humorului.
Prima oprire va fi la Ruginoasa pentru a vizita Palatul de la Ruginoasa , care adaposteste in prezent Muzeul
Memorial Alexandru Ioan Cuza. Alexandru Ioan Cuza, fondatorul statului roman modern. Aici, la Ruginoasa,
cu prilejul inhumarii Domnitorului (1873), Mihail Kogalniceanu afirma: „cata vreme va avea tara aceasta
istorie, cea mai frumoasa pagina va fi aceea a lui Alexandru Ioan I”.
Dupa vizitarea palatului, plecam la Targu Neamt. Prima oprire va fi la Cetatea Neamtului,o cetate
medievala cu adevarat impresionanta. Asezata aproape de varful cel mai inalt al Culmii Plesului, Cetatea
Neamt strajuieste valea Moldovei si a Siretului, ca şi drumul care trece peste munte in Transilvania.
Este una din cele mai bine intarite cetati de care a dispus statul medieval moldovenesc.
Urmatoarea oprire va fi la Humulesti, locul care aminteste fiecaruia de copilarie. Vizitam Casa Memorial
Ion Creanga.
In casuta mica, taraneasca, din Humulesti, se jucau matele cu motoceii legati de hornul sobei, inchega
mama Smaranda apa doar cu doua picioare de vaca si isi necajea Nica a lui Stefan a Petrii surorile mai mici.
In aceasta casa s-a nascut si a trait celebrul povestitor, care nu a fost intrecut la maiestria cu care a stiut sa
istoriseasca snoavele din copilarie nici pana in ziua de astazi.
Dupa ce vizitam Casa Memoriala Ion Creanga ,intram la Parcul Tematic Ion Creanga- o lume apovestilor.
Este unic in Romania, fiind singurul parc tematic ce infatiseaza cele mai indragite personaje ale operei unui
scriitor roman. Cei care vin in acest parc se pot intalni cu Smarandita, ursul pacalit de vulpe, matusa
Marioara, capra cu trei iezi si multe alte personaje care au incantat si continua sa incante copilariile.
Dupa amiaza incepem vizita la manastirile din Moldova .
Judetul Neamt este si raiul arhicunoscutelor manastiri din Moldova, pentru care turistii vin in vizita in
aceasta parte a tarii. O mare parte dintre ele se afla in imediata vecinatate a orasului Tirgu Neamt.
Manastirile cu picturi, adevarate opere de arta, gradinile pline de flori multicolore, padurile seculare si
cetatile milenare sunt doar o parte din frumusetile pe care o sa le vizitam azi.
Dupa amiaza vizitam trei dintre renumitele lacase de cult, care au pastrat, o arhitectura specifica si care au
fost, de-a lungul secolelor, dovada vie a spiritualitatii poporului roman.
Manastirea Agapia si Varatec (unde se afla si mormantul Veronicai Micle).
Ansamblul Manastirii Agapia – singura comunitate monahala din tara noastra care poarta numele de
“dragoste crestina”, din grecescul “agapis” – este remarcabil prin pictura – tezaur realizata de catre
Nicolae Grigorescu in anul 1858, prin compozitia deosebita, ce imbina elemente ale stilului bizantin cu
influete neoclasice si cu arta romaneasca, dar si prin caracterul de straveche vatra de credinta si cultura si
de minunata oaza de liniste, smerenie şi regasire.
Manastirea Varatec- un colt de rai. Manastirea a fost fondata in anul 1785 de către schimonahia
Olimpiada, impreuna cu duhovnicul Iosif. Este cea mai mare manastire de maici din Romania, aici vietuind
peste 400 maici.

Incheiem ziua de azi cu vizita ManastireaVoronet. Manastirea constituie una dintre cele mai valoroase
ctitorii ale lui Ștefan cel Mare (1457-1504). Biserica a fost ridicata in anul 1488 in numai 3 luni si 3
saptamani, ceea ce constituie un record pentru acea vreme.
Supranumita „Capela Sixtina a Estului” pentru fresca „Judecatii de Apoi” care a fost pictata cu celebrul
pigment „Albastru de Voronet”, in mai bine de jumatate de secol de existenta biserica Manastirii Voronet,
monument UNESCO, a avut parte de o istorie zbuciumata. Seara cazare la hotel in Gura Humorului.
Ziua 4 . GURA HUMORULUI –VAMA – MANASTIREA MOLDOVITA – MANASTIREA SUCEVITA –
MANASTIREA PUTNA – MARGINEA – CACICA – GURA HUMORULUI
Ora 08.00 -mic dejun. Plecare cu autocarul din Gura Humorului spre Vama . Oprire la Muzeul oualor
incondeiate Letitia Orshivschi. Urmeaza apoi o scurta oprire la Moldovita pentru a vizita Manastirea
Moldovita , ctitorita de domnitorul Petru Rares in anul 1532, cu hramul Buna Vestire. Moldovita este una
dintre cele mai vechi asezari calugaresti, cu o valoroasa istorie, una dintre bijuteriile artei vechi
moldovenesti.
Continuam traseul spre Sucevita. Vizita la Manastirea Sucevita - ctitoria familiilor Movilestilor. Biserica
manastirii, capodopera a arhitecturii medievale moldovenesti, cuprinde un valoros ansamblu de pictura
murala. Pictura manastirii Sucevita este “Testamentul artei clasice moldovenesti”.
Plecam apoi cu autocarul spre Putna. Putna - Ierusalimul Neamului Romanesc, dupa spusele lui Eminescu.
Manastirea Putna este cel mai important lacas de cult ridicat de domnitorul Stefan cel Mare.
Dupa ce viziteam Manastirea Putna, ne intoarcem la Gura Humorului.
Pe traseu ne oprim la Marginea ,unde vom vizita un atelier de ceramica neagra de Marginea .Continuam
calatoria spre Cacica. Aici vom vizita Salina Cacica (in cazul in care mai este deschisa) si Biserica Catolica.
Sosire Gura Humorului, cazare hotel.
Ziua 5. GURA HUMORULUI – CAMPULUNG MOLDOVENESC - VATRA DORNEI – TIHUTA –BISTRITAZALAU –ALESD - ORADEA
Ora 08.00 -mic dejun . Plecam la Vatra Dornei. Scurta oprire in statiune. Optional urcare cu telescaunul pe
Dealul Negru la 1.300 m, de unde putem admira toata depresiunea Dornelor, cu Muntii Rodnei si Calimani.
Continuam calatoria spre casa. Oprire in Pasul Tihuta unde vizitam Castelul lui Dracula .
Un obiectiv interesant, care atrage multi turisti este Hotelul Castel Dracula care, prin alura medievala,
reface misterul atmosferei tesute de scriitorul Bram Stocker in romanul Dracula. In viziunea autorului aici
era o regiune unde ingrozitorul vampir isi avea castelul, regiune descrisa astfel : ”un tinut din ce in ce mai
salbatic si mai pustiu. Multe prapastii mari si amenintatoare, multe cascade, de parca natura ar fi serbat
candva un carnaval”.
Pasul Tihuta, denumit si Pasul Birgau, este printre cele mai dificile si frumoase trecatori rutiere montane
europene ,care face legatura intre Moldova si Transilvania.
Continuarea drumului spre Oradea. Sosire la Oradea seara.

PRET : 920 RON
Preturile sunt exprimate in LEI/persoana. Copiii beneficiaza de reducere daca sunt cazati in camera cu doi adulti.
Grup minim 40 pers.

SERVICII INCLUSE :
-Transport cu autocar clasificat 3*
-4 nopti cazare cu mic dejun la pensiuni 4*/hotel 3*
-vizitele cuprinse in program
-ghid insotitor din partea agentiei pe traseu
PRETUL NU INCLUDE :
- intrarile la obiectivele turistice
- supliment demipensiune

