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Exista cateva locuri rare din România despre care multi dintre noi nici nu am auzit. Sunt locuri de o 
frumusete incredibila, atat prin unicitatea peisajelor, cat si prin multitudinea de experiente pe care le 
ofera. Sunt locuri nestiute de toata lumea, pe care noi va propunem azi sa le descoperiti.      
    
                                                       
TRASEU : Oradea – Alesd –Zalau – Moigrad Porolissum –Jibou – Galgaul Almajului – Gherla – 
Nicula – Sic – Cluj -Oradea 
 
 

Ziua 1 : Oradea – Aesd – Zalau – Moigrad Porolissum  –Jibou – Galgaul Almajului – Gherla – Nicula – 
Sic  
Intalnire cu ghidul la ora 07:00 in Parcarea de la Sala Sporturilor Antonio Alexe. Plecarea spre Zalau. 
Sosire aproximativ la ora 09:00 la Moigrad Porolissum. Primul obiectiv de azi este Castrul roman 
Porolissum. Castrul roman unde timpul s-a oprim acum 1800 de ani, mai lipsesc doar oamenii si luptele 
cu gladiatori pentru ca impresia de intoarcere in timp sa fie completa. Pasim azi pe urmele civilizatiei 
daco-romane. 
Castrul roman de la Porolissum a avut sansa istorica de a supravietui veacurilor si de a ramane unul 
dintre cele mai mari si bine pastrate situri arheologice din Romania. Aflat langă comuna salajeana 
Moigrad, Porolissum a fost la originile sale, in anul 106, centru militar de granita, stabilit de imparatul 
Traian in timpul razboaielor daco-romane. Castrul roman este cel mai nordic punct de aparare al Daciei 
Romane si apara principalul loc de trecere dinspre Muntii Carpati spre Dacia Porolisensis.  
Dupa intare in castru vizitam in partea dreapta Vama ,de unde de la altitudinea de 504 m ,la care se afla 
castrul, o sa avem o vedere panoramica deosebita asupra intregii zone. Trcem apoi spre Templul Liber 
Pater , Templul Nemesis, Cladirea Comandamentului si urcand pe drumul roman ajungem la cea mai 
impresionanta atractie a castrului:Poarta Praetoria ,accesul in orasul roman Porolissum. Aceasta 
impresioneaza prin arhitectura sa dar mai ales datorita pozitiei sale pe culmea dealului. 
Trecand de poarta ,continuam plimbarea pe drumul roman pana la Poarta Decumana care face legatura 
cu o alta parte importanta, Amfiteatrul Roaman , foarte bine intretinut, impozant ca dimensiune putand 



cuprinde 5000 de spectatori. Amfiteatrul este cea mai mare cladire publica cunoscuta in Dacia romana. 
De la punctul de belvedere de langa amfiteatru se pot admira in zare culmile Muntilor Apuseni .  
Intr-o plimbare usoara ne intoarcem la autocar si plecam spre cel de al doiela obiectiv turistic : Gradina 
Botanica de la Jibou. 
 Gradina Botanica “Vasile Fati” din Jibou,este situata pe terasa a doua a raului Somes. Construita in 
perioada anilor 1959-1968 dupa ideea si proiectul profesorului de biologie Vasile Fati, gradina este azi 
considearata a fi una dintre cele mai frumoase din Europa. Proiectul a fost modernizat in anii 1978-1982. 
Gradina ocupa spatiul parcului de agrement al castelului medieval din zona, care a fost resedinta familiei 
Wesselényi. Suprafata gradinii botanice este de 24 ha si este amplasata la altitudinea de 272m, cu un 
relief cu mari denivelari, dar si cu suprafete plane.  Intreg complexul este organizat pe sectoare, avand in 
componenta diferite zone care grupeaza plantele dupa criterii stiintifice, un complex de sere 
colectionare, de microproductie si cercetare, un acvariu, un parc zoo si o gradina japoneza.                                                                                                                   
Gradina botanica este un loc ideal de plimbare si relaxare, inconjurati de multitudinea de plante 
Colectiile Gradinii Botanice cuprind peste 5.000 de specii de plante provenite din variate zone 
geografice ale lumii.                                                                                                                                                  
Dupa acesta frumoasa plimbare in Gradina Botanica ,ne intoarcem la autocar si plecam spre un alt 
obiectiv interesant: Gradina Zmeilor . Ajunsi la baza Rezervatiei Gradina Zmeilor o sa lasam autocarul 
in parcare si plecam intr-o plimbare usoara prin Gradina Zmeilor. Rezervatia naturala Grădina Zmeilor 
este o rezervatie naturala protejata, de tip geologic si peisagistic, ce se intinde pe o suprafata de 
aproximativ cinci hectare, este unica in lume si impresioneaza prin aspectul si complexitatea formelor 
acestor stanci.                                                                                                       
Ansamblu neregulat de stanci poartă numele de: "Fata Cătanii, Zmeul și Zmeoaica, Mosu, Calugarii, 
Capitanul, Soldatii, Eva, Dorobantul, Degetelul, Sfinxul", cu forme bizare (turnuri, ciuperci, ace, 
abrupturi stancoase), dispuse la baza dealului Dumbrava, formate prin actiunea aerului (inghet-dezghet, 
vant, temperatura), a apei (spalare,siroire) si a proceselor gravitationale (prabusiri, surpari).                             
Privite de sus pot fi asemanate cu Meteorele doar in variante mai mici.                                                      
Traseul nostru prin Gradina Zmeilor ne va purta pasii pe doua trasee. In prima parte o sa urcam si o sa 
admiram stancile de sus, continuand traseul prin marginea padurii, iar apoi o sa coboram la baza 
stancilor, pentru a admira rezervatia din perspective diferite.                                                                                         
Durata dus-intors aprox.   1 ½ h – 2ore (+,- in functie de componenta grupului si ritmul de mers), timp 
în care sunt incluse pauzele de hidratare, pauzele de fotografie. 
Traseul cu un grad de dificultate redus, creat pentru orice nivel de pregatire fizica  si/sau  persoanelor 
lipsite de experienta in ceea ce privesc traseele montane !  
ATENTIE,  pe traseu turistic, va rugam frumos sa purtati incaltaminte corespunzatoare (bocanci sau 
incaltaminte pentru munte).                                                                                                                                              
Poteca nu este dificila, nu are mari diferente de nivel iar drumetia este foarte frumoasa din punct de 
vedere peisagistic.                                                                                                                                                                
Dupa ce admiram acest spectacol fascinant al naturii, ne intoarcem la autocar si plecam spre Gherla.  
Orasul Gherla, cunoscut in epoca medievala sub numele de Armenopolis,a fost construit special pentru 
comunitatea armeana. 
Stiti ce face diferenta intre o istorie neinteresanta si una vie, care-ti aprinde imaginatia ? Omul. 
Azi avem ocazia sa ascultam povestea armenilor de la un om deosebit, custodele bisericii .  
In Biserica Armeano-Catolica admiram cea mai imortanta opera de arta a bisericii, tabloul intitulat 
 ,, Coborarea lui Isus de pe Cruce” a celebrului Pictor Rubens. 
Dupa aceasta lectie de istorie, plecam spre Manastirea Nicula. Unul dintre cele mai cunoscute locuri de 
pelerinaj din Transilvania., renumit pentru icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul.  
Manastirea este cunoscuta si ca unul dintre cele mai vechi asezaminte monahale din spatiul romanesc. 
Prima marturie istorica dateaza din anul 1552.                                                                                                             
Din anul 1659 devine scoala imparateasca, acolo invatau copii din satele vecine ,lectii de la calugarii 
care aveau misiunea de dascali. In anul 1699,pe 15 februarie ,manastirea iese din anonimat si devine 



unul dintre celebrele locuri alese de Maica Domnului. Icoana Maicii Domnului pictata de preotul 
ortodox Luca din Iclod avea sa planga pentru 26 de zile.                                                                                                
Tot aici la Manastirea Nicula este Scoala Nicula- prima scoala care a dat nastere picturii pe sticla, 
mestesug invatat de sateni, iar astfel Nicula a devenit prima scoala din tara noastra unde aveau loc 
asemenea activitati. Traditia este pastrata si astazi cu sfintenie in zona si i s-a adaugat si traditia picturii 
bizantine pe lemn in anul 2001.  

Dupa aceste binecuvantate momente, pecete pentru suflet ,plecam de la Manastirea Nicula cu autocarul 
spre ultimul obiectiv al nostru de azi: Satul Sic.  In traseul nostru o sa admiram Rezervatia Naturala 
Lacul Stiucilor, cel mai adanc lac natural dulce din Transilvania si singurul lac al Transilvaniei pe care 
se formeaza plaur ca in Delta Dunarii. Scurta oprire la ponton pentru fotografii.                                              

Peste putin timp o sa ajungem in satul Sic, unde o sa ne cazam la o pensiune traditionala.                             
Satul Sic este satul care a fost sters de pe harta de catre invazia tatarilor in 24 august 1717. Mai putin de 
100 de locuitori au supravietuit atunci .De aceea in fiecare an in ziua de 24 august localnicii imbraca 
spectaculoasele straie de sarbatoare, iar la biserica reformata din sat, veche de opt secole, cinstesc prin 
slujbe memoria stramosilor lor morti, intr-o tragedie care a marcat pentru todeauna istoria acestor locuri. 
Femeile poarta fuste negre sau rosii, veste si baticuri negre, camasi albe cu maneci incretite si bufante, 
iar la gat au margele rosii si negre. Barbatii se imbraca cu cizme, pantaloni negri, veste bleumarin, 
acelasi tip de camasa alba, iar pe cap isi pun clop de paie.                                                                                 

In prezent localitatea Sic pare a fi un loc desprins din basme. Fiecare dintre ulite, indentificate cu 
numere, intocmai ca strazile din orasele americane, este intr-un fel ,,conectata” la biserica ce are mai 
multe intrari printr-un zid de aparare inalt de un metru care inconjoara constructia veche de 800 de ani. 
O plimbare prin sat inseamna o incursiune linistita pe strazile flancate de stalpi in care stau prinse 
imense ghivece cu flori inflorite . De toate aceste frumuseti o sa bucuram maine, azi pentru a ne relaxa 
dupa aceasta zi incarcata, va propunem optional o baie in baile sarate de la marinea comunei, la lacul 
sarat.  Avem ocazia sa facem baie in apa cu o concentratie de sare uriasa, de 97% si sa facem 
impachetari cu namol. Dupa aceasta binemeritata baie ne intoarcem la pensiune si incheiem ziua la un 
pahar de vin si un gulas traditional.  

Ziua 2 : Sic – Cluj Napoca – Oradea  
Dupa micul dejun vom face o scurta plimbare prin localitatea Sic si vom afla povestea mai multor 
obiective turistice. Sicul este un loc plin de istorie, fiecare loc din Sic are o poveste de spus.  
Satele din aceasta zona au ceva aparte. E senzatia unei nuvele fantastice a lui Eliade. O senzatie de timp 
magic, oprit in loc … 
Vom admira in plimbarea noastra: Biserica Reformata, (care apare in documente in anul 1291) este una 
dintre cele mai pretentioase si cele mai bine pastrate cladiri de cult din Transilvania Centrala ;  Casa 
Satului- muzeul Tajhaz, Primaria, Monumentul inchinat locuitorilor ucisi de tatari in anul 1717, Muzeul 
Dansului din Sic, un spatiu inedit intr-un sat, o pasiune adusa la viata de un olandez indragostit de aceste 
meleaguri si traditii. In prezent muzeul are o colectie de 460 perechi de cisme. Cu acesta incheiem vizita 
in localiatea Sic. Plecam acum spre Stufarisurile de la Sic, supranumit si Delta Transilvaniei. 
Stufarisurile reprezinta o rezervatie naturala, o arie protejata pentru stufarisul abundent si pasarile care 
vietuiesc aici O punte de lemn, cu un farmec aparte ne ajuta sa traversam stufarisul dintr-o parte in alta a 
lui. Primul foisor, aflat la mica distanta de sosea, la intrarea in rezervatie, ne indeamna intr-un stil 
ardelenesc sa facem deja un popas. Azi nu avem nici o graba. Apoi curiozitatea ne va indemna sa 
mergem mai departe La jumatatea drumului o sa intalnim turnul de lemn- sau observatorul, de unde daca 
poti sa urci si tu acolo sus, poti sa vezi pasarile din rezervatie (turnul este usor accesibil). Din turn 
observi in departare foisorul aflat la iesirea din rezervatie. Totusi, puntea de lemn pare sa se opreasca 
brusc, undeva cu mult inainte de a ajunge la foisor.Cu speranta pornim sa verificam.                              



 O fi vreo curba ?. Asa-i ! Poduletul de lemn, mai aventuros si provocator inspre final, ne poarta pasii 
pana la iesirea din rezervatie. Ajunsi aici facem un ultim popas inainte de a face plimbarea intoarsa.  
Stufarisurile de la Sic ne incanta cu mlastini, iazuri si luciu de apa, cu vegetatie de papura si,evident 
stufaris. Poate nu suna atractiv, insa e o zona de un pitoresc blajin, calm, inedit. Incepand din anul 2000 
este declarata arie protejata care se intinde pe o suprafata de 505 hectare din care cea mai mare parte este 
ocupata de stufaris care constituie habitat optim pentru multe specii de pasari. 
Stufarisurile de la Sic adapostesc si asigura conditii de hrana, cuibarire si vietuire pentru o mare 
diversitate de pasari migratoare de balta, de pasaj sau sedentare, printre care: corcodel mic, buhai de 
balta, starc cenusiu, lisita, cufundac polar, nagat, pitigoi motat, sorecar etc.  
Dupa aceasta binemeritata plimbare ne intoarcem la autocar si plecam spre Cluj.Aici facem o plimbare 
de 2 ore prin centrul vechi al Clujului.  
Incepem plimbarea noastra in Cluj. Primul obiectiv turistic este Catedrala Ortodoxa, construita intre 
1921-1933 in stil bizantin si romanesc. Cupola a fost conceputa dupa modelul catedralei Sfanta Sofia. 
Piata catedralei a fost amenajata in 1993, cand a fost inăltata si statuia lui Avram Iancu.  Continuam apoi 
plimbarea prin fata Teatrului, construit in 1906, o capodopera o orasului. Urmeaza apoi Biserica 
Evanghelica Lutherana, construita in perioada 1816-1829 intr-un stil baroc-austriac tarziu. Fundatia a 
fost realizată din pietrele luate din zidurile cetatii; Continuam plimbarea pe Bulevardul Eroilor spre  
Primaria Veche- cladirea a fost construita in stil neorenascentist in perioada 1843-1845, dupa proiectul 
lui Anton Kagerbauer. Ajungem apoi in Piata Unirii. Piata Unirii se mandreste cu unele dintre cele mai 
importante ansambluri arhitectonice gotice, baroce si neo-baroce din Transilvania: Biserica Romano-
Catolica Sf. Mihail- biserica monumentala a fost construita pe locul vechii capele Sf.Iacob in perioada 
1350-1437, in stil gotic;  Muzeul de Arta, construit in 1774, adaposteste un valoros patrimoniu de 
pictura,grafica si arta decorativa ; Muzeul Farmaciei, are o expozitie care cuprinde 3000 exponate. Aici 
a functionat prima farmacie laica din anul 1752. 
 Admiram apoi statuia lui Matia Corvin, Strada in oglinda si vechile palate nobiliare.  
Continuam plimbarea in Piata Muzeului – cea mai veche piata a orasului, formata din cladiri cu arhitectura gotica 
si baroca, precum si din situri arheologice romane, transformata azi in zona pietonala.                                                                     
Aici vedem Biserica Franciscana si Manastirea Franciscana, construite intre anii 1428-1529 cu sprijinul lui Iancu 
de Hunedoara si Matei Corvin ; urmeaza apoi Obeliscul Carolina, primul monument laic al orasului, Muzeul 
National de Istorie a Transilvaniei. Muzeul are sectie de arheologie, de istorie medie si moderna, lapidariu 
roman si medieval. Sunt doua camere de tezaur, cu peste 1000 de bijuterii pretioase, peste 3000 de 
monede, medalii si decoratii; Incheiem vizita cu Casa Matia Corvin, un alt monument emblematic al orasului. 

Si dupa atata colindat va propun sa facem o pauza de masa la Klausen Burger, un restaurant berarie. Aici 
functioneaza o fabrica de bere veche care ofera o gama variata de bere naturala. Localul este situat pe 
acoperisul Centrului Comercial Central, iar berea de aici, marca proprie, a fost premiata la concursuri 
internationale. Mancarea este decenta si ieftina, tipica pentru o berarie iar de pe acoperis panorama este 
fabuloasa.  

Cu aceasta ultima oprire, excursia noastra ia sfarsit. Dupa cina plecam spre Oradea. Sosire la Oradea la 
orele serii. 

           ______________________________________________________ 
 
Servicii  asigurate : -     transport cu autocar modern  3* 

- 1 noapte cazare cu demipensiune la pensiune in Sic. 
- Intrare la baile sarate din Sic 
- ghid insotitor 

                   
 
 



 Nu  sunt  incluse  in pret  
- Intrarile la obiectivele turistice :  
- Castrul de la Porolissum = 3 Ron/pers .Pret de grup. 
- Gradina Botanica Jibou  = 10 Ron/pers. /adult.  
-                                         =  5 Ron/pers./copil  
- Biserica Armeano-Catolica din Gherla = 5 Ron / pers.  

 
 
 

PERIOADA  07.05 -  08.05. 2022 

PRET  / persoana           Grup 40 pers. 

Camera Dubla / Camera Tripla      370    RON 

 
* Pret calculat pentru un grup de 40 persoane 
* Supliment pentru grup de 30 -25 persoane = 20 Ron/pers. (autocar) 
* Supliment pentru grup de 15 persoane = 20 Ron/pers (microbuz) 
 
CONDITII  DE  INSCRIERE / RETRAGERE –conform Contractului de Prestari Servicii Turistice 
 
OBSERVATII : 
 
Conditii de inscriere / anulare / penalizari: 

- avans de 30 % din contravaloarea pachetului turistic  
- diferenta de 70 % cu 21 de zile inainte de plecare 
 
Penalizari :                                                                                                                                             

a) 50% din pretul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile 
calendaristice inainte de data plecarii;                                                                                                      
 b) 80% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face in intervalul  16-30 de zile inainte de 
data plecarii;                                                                                                                                          
c) 100% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile 
inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program;                                                                         
 

• Prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


