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                  Circuite Romania 2022 

                   Drumetie in Muntii Ceahlau                    Drumetie in Muntii Ceahlau                    Drumetie in Muntii Ceahlau                    Drumetie in Muntii Ceahlau  
Perioada:  19.08 – 21.08.2022 

  3 zile  /  2  nopti 

Traseu : Oradea – Cluj  – Reghin – Brancovenesti - Toplita  – Borsec – Durau – Vf.Toaca –
Cascada Duruitoarea – Vatra Dornei – Bistrita – Dej  – Zalau – Oradea  

Ziua 1. Oradea - Cluj – Reghin – Brancovenesti -  Toplita – Borsec – Durau  
Plecare din  Oradea la ora 07:00 din parcarea de la Casa de Cultura a Sindicatelor spre Durau .                       
Pe traseu facem o scurta oprire in Reghin –orasul viorilor. Reghinul, unic prin frumustea si istoria sa, este 
supranumit „Orașul viorilor” , marile sali de concerte din lumea intreaga rasunand de acordurile viorilor 
create aici. Nascuti cu darul de a modela cel mai nobil instrument muzical, vioara, lutierii reghineni, fie ei 
romani, maghiari sau sasi, au devenit celebrii datorita artei si sensibilitătii cu care se practica acest 
mestesug. Vizitam un atelier de viori.  Continuam calatoria pe valea Muresului pana la Brancovenesti, 
pentru a vizita Castelul Kemeny. Castelul Kemeny, aceasta cladire impozanta in stil renascentist, a fost 
construit in sec al XIII-lea, din ruinele unui castru roman.                                                                        
Dupa vizita la castel, continuam calatoria spre Toplita unde admiram cascada. Cascada cu apa termala de 
la Toplita a fost declarata monument al naturii, Apa cascadei ajunge la o temperatură de 27 de grade si 
este foarte bogata in calciu. Aspectul deosebit al cascadei se datorează culorilor schimbatoare cu care-ti 
incanta privirea. Culorile deosebite reflectate de apa (de la alb la brun inchis) se explica prin prezenta 
travertinului din straturile inferioare, aflat intr-un proces continuu de depunere. Cascada este alimentata de 
izvoarele statiunii Bradul.                                                                                                                                                    
Una dintre caracteristicile sale unice este ca apa cascadei ingheata foarte rar sau chiar deloc, pastrandu-si 
temperatura calda chiar si in mijlocul iernii.                                                                                                                       
Dupa Toplita plecam spre Statiunea Borsec. Borsec veche statiune (cunoscuta din 1804), deschisa tot 
timpul anului, cu numeroase izvoare de ape minerale carbo-gazoase, sau continand calciu, magneziu. 
Aceste ape sunt cunoscute pentru efectul lor benefic inca din a doua jumatate a secolului al XVI-lea.                         
Tur pietonal in statiune. Spre seara plecam spre Durau . Sosire Durau, cazare cina (optional) 

Ziua 2. Durau – Parcul National Ceahlau  
Dupa micul dejun plecam in drumetie in Parcul National Ceahlau.                                                               
Drumetie in muntii Ceahlau : Cabana Fantanele – varful Toaca – Cabana Dochia ,drumetie 8 ore, 
dificultate medie. 



Parcul National Ceahlau este o arie naturala protejata. Situat in Masivul Cahlau din Carpatii Orientali, 
parcul are o suprafata de 7742 ha. In parcul national se intalnesc peisaje de o frumusete rara si un numar 
mare de specii de plante (2994 specii) si animale (1100 specii). Multe dintre aceste specii sunt unice sau 
foarte rare de aceea sunt protejate de lege. 
Urcam din Durau de la 800 m altitudine spre Cabana Fantanele (1220 m), ajungem la Caciula 
Dorobantului , apoi la Panaghia si apoi ajungem la scara care urca pe Vf. Toaca (1904 m). Urcam cele 520 
de trepte ale scarii pana pe Vf.Toaca.  
Coboram scara de pe Vf.Toaca ,si ne continuam drumetia spre Cabana Dochia (1750 m) . Urmeaza apoi 
Schitul Dochia. Coboram spre Cascada Duruitoarea (1250 m) .De la cascada facem ultima parte de traseu 
spre statiunea Durau . 
Sosire Durau , cina (optional) , cazare.  
 
Ziua 3. Durau – Vatra Dornei – Pasul Tihuta – Bistrita –Zalau – Oradea  
Dupa micul dejun plecam spre 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.                                                                                  
Cobaram din Pasul Tihuta si ne oprim la Manastirea Piatra Fantanele- un colt de rai din Muntii Bragaului. 
Manastirea Piatra Fantanele, cu hramul Nasterea Maicii Domnului, isi are originea pe undeva prin anii 
1928. Manastirea se afla in Pasul Tihuta sau Pasul Bargaului din Piatra Fantanele, cel mai estic sat al 
comunei Tiha Bargaului; un tinut de-o frumusete rara, situat la intretaierea Muntilor Calimani si Rodnei, 
loc de veghe intru-vesnicia romaneasca a Bucovinei si Ardealului. Vorba unuia dintre calatori, „natura 
este atat de bogata incat poti zice ca a descalecat Dumnezeu pentru fericirea celor care locuiesc aici“. 
Natura, e adevarat, unica, dar si trai uneori anevoios.                                                                          
Calatorul nici n-ar sti ce sa admire mai intai. Desigur, in afara de intinderile miraculoase, imbracate la fel 
de miraculos in anotimpuri si culori: casele rasfirate, sugerand un fel de a fi temerar al oamenilor, hotelul-
castel cu nume care nu ne reprezinta, dar care are succes ca brand turistic, numit Dracula, crucea ridicata 
de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, la insistentele si prin implicarea IP Bartolomeu, a doua cea mai 
inalta din tară (31 m), dupa cea de la Caraiman (35,5 m), manastirea pozitionata pe unul dintre varfurile 
cele mai inalte din Pasul Tihuta. 
Plecare spre Bistrita . Situat la poalele Muntilor Bargau, la mica distanta de Pasul Tihuta, orasul Bistrita 
este resedinta judetului Bistrita-Nasaud si totodata cel mai mare oras din zona. Bistrita este cunoscut si 
datorita originilor sale. Fiind printre cele mai vechi asezari din Transilvania, Bistrita se mandreste cu 
trecutul sau presarat cu tot felul de evenimente care au schimbat cursul istoriei acestei asezari si nu numai.       
O sa incepem turul de oras cu Turnul Dogarilor  – ramasitele fortaretei construite in secolul al XIII-lea in 
asezarea germana pot fi zarite si in zilele noastre in anumite locuri ale orasului. Din cele 18 turnuri cu care 
a fost inzestrata cetatea, numai unul a ramas in picioare si acela este Turnul Dogarilor. Constructia pe trei 
niveluri a fost ridicata intre anii 1465 – 1545 si reprezinta una dintre cele mai de pret comori ale orasului. 
Astazi gazduieste Galeria de Masti si Papusi.                                                                                        
Biserica Ortodoxa din Piata Unirii – Imbinand doua stiluri elegante total diferite, biserica Ortodoxa din 
Piata Unirii este o adevarata opera de arta. Constructia initiala a fost ridicata in secolul al XIII-lea in stilul 
gotic, insa interiorul a fost restaurat ulterior in stilul baroc. Cele doua stiluri au format un mix interesant ce 
merita admirat.                                                                                                                                              
Sirul Sugatele  – Aflat in nordul Pietei Centrale, sirul Sugatele este format din aproximativ 13 case 
construite intre secolelel XIV si XV ce apartineau negustorilor vremii. Frumusetea exterioara a acestor 



case s-a pastrat pana in zilele noastre si poate fi admirata de catre orice vizitator al orasului, insa interiorul 
si curtile specifice acelor vremuri nu mai exista astazi. Pe langa frumusetea lor, casele din sirul Sugatele 
mai sunt cunoscute si datorita faptului ca acestea au fost primele case construite pe doua niveluri din 
Bistrita.                                                                                                                                      
Casa Argintarului – cladirea ridicata in secolul al XV-lea si-a primit numele dupa ce a gazduit locuinta 
celui mai renumit bijutier din oras. Casa este si ea in sine o opera de arta, fatada acesteia fiind una dintre 
cele mai cunoscute lucrari renascentiste ale artistului Petrus Italus da Lugano. 

Acesta fiind ultimul obiectiv turistic din circuitul nostru ne indreptam spre casa.                                       
Oradea. Sosire la Oradea seara. 

 
PRET  /persoana  
Cazare  
Pensiune  3* 520  RON 
* Pret calculat pentru un grup de 20 persoane 
* Supliment pentru grup de 18 persoane = 10 Ron/pers.  
* Supliment pentru grup de 17-14  persoane = 20 Ron/pers. 
 
 
SERVICII  INCLUSE : 
-Transport  cu autocar clasificat 3* sau microbuz 
-2 nopti cazare cu mic dejun  
-vizitele cuprinse in program  
-ghid insotitor din partea agentiei pe traseu 
 
PRETUL  NU  INCLUDE : 

intrarile la obiectivele turistice :  
-Castelul Brancovenesti : adult =  ; copil =  
-Taxa intrare in Parcul National Ceahlau = adult = ; copil = 
 
-Supliment cina = 30 Lei/pers./zi  
 
 
CONDITII  DE  INSCRIERE / RETRAGERE –conform Contractului de Prestari Servicii Turistice 
 
OBSERVATII : 
 
Conditii de inscriere / anulare / penalizari: 
- avans de 40 % din contravaloarea pachetului  turistic  
 
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. 



 
 
     INFORMATII  IMPORTANTE  : 
 

• Aceste trasee sunt dedicate oricarui nivel de pregatire fizica fiind trasee cu dificultate mica  si ca 
efort de nivel mediu, motiv pentru care invitam in special persoane ce nu obisnuiesc sa participe la 
astfel de activitati, (A NU SE CONFUNDA DIFICULTATEA TRASEULUI, CU 
DIFICULTATEA DATĂ DE DURATA TRASEULUI ), fara zone periculoase, accesibil 
majoritatii turistilor, totusi bocancii de munte sunt esentiali  si obligatorii, fara blugi !   
 
**************************************** ********** *************************** 
 
● Bgajul  si echipamentul sa contina strictul necesar (rucsac de tura, aproximativ 10L), in care 
recomandam sa aveti:  
● Pantaloni lungi (fara blugi); 
● O bluza mai groasa pe dedesubt; 
● Bocanci de munte 3 sezoane sau iarna (fara tenesi/sandale/adidasi de strada); 
● Polar/tricou/pantalon de schimb (recomandăm www.merino-shop.ro); 
● Ciocolata /Glucoza /Plicuri de zahar; 
● Fructe (mere, banane, piersici, etc); 
● Minim 2 litri de apa /persoană; 
● 3-5 sandwichuri; 
● Caciula; 
● Manusi; 
● ZAMBETE. 
 
OPTIONAL 
● Parazapezi; 
● Caciula; 
● Manusi; 
● Bete de trekking; 
● Pastile sau unguent anti-carcel (daca  stiti că aveti probleme de genul); 
● Geaca tip windstopper; 
● Aparat foto; 
● Pastile de digestie, sau orice alt tip de pastile care vă pot fi de folos in diferite situatii.  
 
ATENTIE !  -  Temperatura este posibil sa fie specifica sezonului de iarna, asa ca va rugam sa     

      tineti cont de acest lucru ! 
 

• Dacă aveti incaltamintea noua, recomandam purtarea lor inainte de eveniment, cel putin 5 ore, 
pentru a evita eventualele neplaceri cauzate de bataturi, oricat de comode ar fi acestea!  
 
Pentru aceasta drumetie am hotarat sa fixam limita de varsta in ceea ce priveste copii, astfel 
aceasta tura se adresează copiilor cu varsta peste 7 ani  si persoanelor adulte pana in 65 de ani!  
 
                                       Si in final sa nu uitam : 

,, Cand mergi in padure… 
- Nu lasi nimic in urma , doar urmele pasilor. 
- Nu iei nimic in afara de amintiri , fotografii si energie pozitiva. 
- Nu omiri nimic in afara de timp  “ 
                                                                           Oameni Arbori Carti  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


