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Circuite Romania 2021
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.

Maramuresul Istoric
,,Si totusi…Ce-i da unicitate Maramuresului cu valoare de interes
mondial ?.Raspunsul este ascuns in mister.Timpul masurat din
milenii a slefuit pana spre perfectiune simboluri incrustate si azi in
lemnul caselor si portilor. Acestea, asemeni Codicelui de la Ieud,
prima scriere in limba romana (1391),sunt ca o carte care trebuie
descifrata pentru a se afla inceputurile omenirii.
Maramuresul trebuie mereu descoperit si redescoperit pentru ca te
surprinde placut.Daca te plimbi pe o straduta cu constructii
medievale,inchide ochi.Si vei auzi graiul targovetilor de acum 100
de ani,scartaitul carutelor sau zgomotul metalic al sabiilor.De esti
iubitor de natura,da o fuga la narcisesle de pe Pop Ivan sau la
Iezerele din Muntii Rodnei.Chiar daca nu esti cercetator in semnele
vechi, viziteaza bisericile vechi de lemn.Pipaie cu lumina ochilor
simbolurile de pe cruci si de pe portile caselor si vei vedea ca te
cuprinde o vraja nemaintalnita care iti sopteste ca te afli intr-un loc intemeietor de civilizatie .“
Alec Portase- ziarist, laureat al premiului UNESCO pentru jurnalism

Perioada: 24.09 – 26.09.2021
3 zile / 2 nopti
Traseu : Oradea – Carei – Satu Mare – Negresti Oas –
Barsana - Valea Izei - Rozavlea - Ieud –Dragomiresti Borsa – Pasul Prislop - Miosei - Viseu de Sus – Valea
Vaserului – Sapanta – Certeze - Oradea

Ziua 1. ORADEA –CAREI – SATU MARE – NEGRESTI OAS – SIGHETUL MARMATIEI –
VALEA IZEI -BARSANA – ROZAVLEA – BOGDAN VODA - IEUD –DRAGOMIRESTI- BORSA
Plecare din Oradea la ora 07:00 din parcarea Vulturul Negru spre Borsa.Pe traseu vom face o scurta oprire la
Carei.Vom vizita Castelul Karolyi. Construcție impresionantă, poate una dintre cele mai frumoase din
Transilvania și din România, Castelul Karolyi a fost în timpuri străvechi gazda unor cărturari precum Grigore
Maior, a poeților Petőfi Sándor și Ady Endre, dar și fețe regale precum prințul moștenitor Rudolf al Austriei
sau regele Ferdinand al României. Prestigiul câștigat prin intermediul acestor personalități marcante nu poate
fi comparat însă cu notorietatea căpătată de Castelul Caroly prin intermediul legendelor țesute în jurul
familiilor Karolyi și Racoczi.
Vizitam
apoi Parcul Drendologic din jurul castelului, Teatrul Municipal, Monumentul Ostasului Roaman.
Continuam calatoria spre Satu Mare – Negresti Oas,cu scurta oprire in localitatea Certeze. O salba de sate
specific maramuresene, urmeaza pe drumul spre Sighetul Marmatiei. Aici facem o vizita la Memorialul
Victimelor Comunismului si al Rezistentei. Din Sighetul Marmatiei coboram pe valea Izei spre Borsa. Oprire
in localitatea Barsana unde vizitam Manastirea Barsana,monument UNESCO, ridicata in 1870. Biserici
unice se afla in Stramtura si Rozavlea- ambele ridicate in 1717. Biserica din Ieud-deal, aflata in patrimoniul
UNESCO, este cea mai veche biserica din Maramures.In podul ei s-a descoperit un manuscris de mare
valoare: Codicele sau Zbornicul din Ieud, tiparit la Brasov in 1543. Bogdan Voda –satul intemeiat in 1353, sa numit initial Cuhlea, a fost resedinta vievodala si din el a plecat in 1359 Bogdan Voda spre Moldova.
Biserica veche a fost ridicata pe ruinele celei arse de tatari in cursul navalirilor din 1717. Scurta oprire la
Dragorimesti la Muzeul Tarancii Romane din Maramures,singureul de acest gen din tara.Seara sosire la
Borsa. Cazare hotel 3* . Optional cina traditionala maramuresana.

Ziua 2. BORSA
Staiunea Borsa se gaseste la poalele Muntilor Rodnei si Maramures,
beneficiind de un cadru natural deosebit de atragator si de numeroase
resurse turistice naturale si antropice. Este situata la 81 km de Sighetul
Marmatiei si 10 km de Paul Prislop, care face legatura intre
Maramures si Bucovina.
Orasul Borsa este inconjurat de culmile Muntilor Rodnei,Varful
Pietrosul
,
Negoiescul
Mare
si
Varful
Repezii.
Ora 08.00 -mic dejun bufet suedez. Dupa micul dejun incepem vizita
in zona Borsa cu Biserica de Lemn Sfintii Arhangeli Mihail si
Gavril,monument istoric –sec.XVIII,cu pictura interioara de o mare
valoare, cu icoane pictate pe lemn care fac parte din Patrimoniul
Cultural National, unele fiind pictate de catre renumitul pictor
Ponehalschi. Continuam vizita la Manastirea Pietroasa. Aici vom
vizita Biserica de lemn realizata in stil maramuresan. Urcam apoi la
Prislop. Vizitam Mănăstirea Prislop cu hramul "Schimbarea la Faţă"
, situată la o înălţime de 1.413 metri în vârful Pasului Prislop, la
graniţa

dintre Maramureş şi Bucovina. Piatra de temelie a mănăstirii a fost pusă în 1999, iar obştea aşezământului a
amenajat aici şi un monument al eroilor căzuţi în Primul Război Mondial. ,,Pe acest acoperiş al
Maramureşului, mai aproape de Cer şi de Dumnezeu, în freamătul pădurilor de brad şi în miresmele tămâiate
de flori sălbatice le este rânduit, o dată pe an, tuturor locuitorilor din zonă, dar şi din alte zone, a se încinge
într-o horă a prieteniei şi fraternităţii. Hora la Prislop, festivalul interjudeţean organizat în fiecare sfârşit de
august (prima Duminică după Adormirea Maicii Domnului), este un
prilej de cunoaştere a culturii arhaice maramureşene şi bucovinene, dar
şi
a
spiritualităţii
înălţătoare
a
poporului
român.”
Coboram de la Prislop si ne oprim la Monumentul Istoric Preluca
Tatarilor. Revenim la Borsa unde din Complexul turistic Borsa luam
telescaunul pana in varful partiei de schi,de unde facem o plimbare pana
la Cascada Cailor. Este situată în apropiere de stațiunea turistică Borșa
Complex, în partea de NE a Munților Rodnei. Apa adunată într-un circ
glaciar se scurge peste un abrupt calcaros numit ˝Podul Cailor˝, în mai
multe trepte, rezultând cea mai mare cascadă din România. Se află la
altitudinea de 1300 m iar căderea de apă este de 90 metri. Ca orice
cascadă şi Cascada Cailor are legenda ei, dar cu mai multe variante,
tocmai pentru a spori farmecul şi misterul locului, a întregului Maramureş.Una din variante arata ca în urmă
cu sute de ani, pe vremea năvălirilor tătare de pe la 1700 şi ceva, o herghelie formată din cei mai frumoşi cai
ai borşenilor s-a aruncat de pe stâncile golaşe pentru a nu cădea în mâna năvălitorilor. Pe vremea aceea,
borşenii îşi iubeau caii nespus şi era o fală mare să ai cel mai frumos şi aprig cal.
“Lacrimile borşenilor, vărsate de dorul frumoaselor animale, au format cascada. Veneau borşenii în fiecare an,
la o dată anume, aici la cascadă, cu neveste, coconi, flueraşi, ceteraşi poate, şi aruncau flori în apele cascadei.
Aici le povesteau coconilor cum o fost cu tătarii, cu ungurii, cu herghelia, să nu uite niciodată şi să
povestească la rândul lor celor ce vor veni după ei. Apoi dădeau cu cuţâtu în piatră, luau uiaga de horincă de
gât şi o sugrumau până îşi dădea duhu iar un vâj, de pe valea Albă parcă, horea una de jale de se auzea până
la Cuhea. Uneori Pietrosul întorcea horea borşenilor, un ecou slab, abia perceptibil de cei cu urechea fină.”
Seara intoarcere la hotel, cazare hotel 3*. Optional cina.
Ziua 3. BORSA – MIOSEI - VISEUL DE SUS – VALEA VASERULUI – SAPANTA – SATU MARE
-CAREI - ORADEA
Ora 08.00 -mic dejun bufet suedez.Plecare cu autocarul spreViseul
de Sus. Pe traseul oprire la Monumentul Eroilor de la Moisei.
Ajunsi la Viseul de Sus,la ora 09:00, din statia CFR ne urcam in
Mocanita- trenul amintirilor. Facem o plimbare de la Viseul de
Sus pana la Paltin (21,6 km) spre izvoarele Vaserului.
Suntem pe singura cale ferata forestiera ingusta functionala din
Romania, si ultima din Europa unde circula locomotive cu abur,
vechi de peste 100 de ani, si unde, in afara de transportul
turistilor,urca si coboara zilnic muncitorii forestieri si materialul
lemnos taiat din padurile muntilor Pietrosul Bardau, Novat si
Toroioaga.
Calea ferata ingusta (ecartament de 760mm) trece printr-o vale de
o salbaticie fermecatoare, de-a lungul raului Vaser, traversand
poduri si sfredelind tunele.Strabate o zona impadurita enorma,unde
nu exista drumuri de acces sau asezari omenesti si unde animalele
salbatice sunt la ele acasa.
Programul include: calatoria cu Mocanita, la intampinare o tuica, o
cafea, o placinta, insotitor de tren pe parcursul intregii calatorii.
Optional catering (contra-cost, preparate la gratar in statia Paltin ).
Sosirea in Viseul de Sus aproximativ la ora 14:30.

Dupa ce ne-am bucurat de frumusetile vaii Vaser plecam spre Sapanta.
Sapanta gazduieste un monument unic in lume, comparat de unele
giduri turistice cu Piramidele din Egipt.Cimitirul Vesel, ridicat de
mesterul Stan Ioan Patras si continuat de discipoli ai sai. Vom vizita
Cimitirul Vesel Sapanta si casa mesterului popular Stan Ioan
Patras.Satul abunda de mesteri populari ale caror ateliere pot fi vizitate
si de unde se pot achizitiona obiecte de artizanat autentice.
Plecand din Sapanta ne oprim la Manastirea Sf.Arhangel Mihail din
Peri, cea mai inalta constructie de lemn din lume -84 m. Manastirea
actuala este construita pe ruinele primei Manastiri din Maramures,
ridicata in 1389 de catre dinastia voievodala a Dragomirestilor (Sas
Voda si fii sai Balc si Drag).Incepand din 13 august 1391, sediul
Episcopiei Ortodoxe Romane a vechiului Maramures s-a aflat timp de 312 ani,cu mici intermitente la
Manastirea Peri.
Continuarea drumului spre Oradea. Sosire la Oradea seara.

PRET /persoana / sejur

Cazare
Pensiunea 3*
Hotel Roman 3*

520 RON
690 RON

Grup minim 40 pers.
* Pret calculat pentru un grup de 40 persoane
* Supliment pentru grup de 30 persoane = 40 Ron/pers.
* Supliment pentru grup de 25 persoane = 70 Ron/pers.

Preturile sunt exprimate in Lei /persoana. Copiii beneficiaza de reducere daca sunt cazati in camera cu doi
adulti.
SERVICII INCLUSE :
-Transport cu autocar clasificat 3* sau microbuz
-2 nopti cazare cu demipensiune la pensiune 3* sau hotel 3*
-vizitele cuprinse in program
-ghid insotitor din partea agentiei pe traseu
PRETUL NU INCLUDE :
- intrarile la obiectivele turistice : Telescaunul la Borsa= 20 Ron/pers. dus-intors
Mocanita – bilet tren adult = 46 Ron
- bilet tren pensionari/studenti = 39 Ron
Mocanita Special ( Inclus in pachet : bilet, platou grill,o bautura racoritoare,o cafea,un desert
patiserie, inclusiv o perna de inchiriat gratuita )
= adult = 84 Ron
= pensionari = 77 Ron
- Bilet intrare Cimitirul Vesel de la Sapanta = 5 Lei / adult ; 2 Lei / pensionari

IMPORTANT!
Traseul poate suferi modificari, in functie de conditiile meteo si situatiile neprevazute.

Descriere hoteluri si pensiuni:
Hotel Roman 3*
Situare: Borsa - in complexul turistic Borsa, la 15 m distanta de teleski si partia de ski.
Capacitate : 30 locuri, in camere duble (maxim 2+1), dotate cu TV cablu, internet wireless, baie proprie.
Facilitati: restaurant cu capacitate de 200 locuri, bar de zi, parcare iluminata si dotata cu sistem supraveghere
video,piscina interioara (11X5 metri) cu panorama spre Muntii Rodnei.
ACCES NELIMITAT LA PSCINA INTERIOARA PE DURATA SEJURULUI !!!

Pensiunea FANTANA 3*
Localizare : este situata in Complexul Turistic Borsa, la 300 m de teleski si partia de ski.
Capacitate : 28 de locuri de cazare structurate astfel :
-2 apartamente cu baie proprie;
-4 camere cu pat dublu si baie proprie;
-2 camere cu paturi separate si baie proprie;
-4 camere cu paturi separate si baie comuna.
Facililtati : parcare proprie, internet wireless, televizor lcd, filigorie, gratar, restaurant cu o capacitate de 60
de locuri.

