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                 Circuite Romania 2022 

                                                                    MarMarMarMaramures traditii si obiceiuriamures traditii si obiceiuriamures traditii si obiceiuriamures traditii si obiceiuri    

                                                                ,,Te sarbatorim in ie Marie “     ,,Te sarbatorim in ie Marie “     ,,Te sarbatorim in ie Marie “     ,,Te sarbatorim in ie Marie “     

 

Vă invităm alături de noi să descoperiți locuri și obiceiuri de poveste, mai puțin cunoscute, 
dar care fascinează prin frumusețea și unicitatea lor.    

Mulți o vizitează, puțini o uită. Este Maramuresul, ținutul în care dimineața te trezesc clopotele vitelor şi 
huruitul căruțelor trase de cai; locul în care mireasma căpițelor de fân, pajiștile înflorite și turmele răsfirate 
de oi te duc cu gândul la un tărâm îndepărtat. E locul în care, iarna, 
copiii încă se dau cu săniuţele pe uliţele dosite, înecate în fum de foc 
cu lemne. Pentru mulți este doar o imagine desprinsă dintr-un film, 
dar pentru Maramures este viața de zi cu zi. 
    ,,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.                                                                             

Perioada:  13.08 – 15.08.2022 

  3 zile  /  2  noapti 

Traseu : Oradea – Carei – Satu Mare –Baia Mare – Baia 
Sprie – Surdesti - Cavnic – Budesti – Sarbi – Breb – 
Desesti – Mara – Pasul Gutai – Suior - Oradea 

 
 



 
Ziua 1. Oradea – Carei – Surdesti –Budesti – Sarbi – Breb  
Plecare din  Oradea la ora 07:30 din parcarea de la Casa de Cultura spre Breb. 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 poetilor Petőfi Sándor si Ady Endre, dar si fete regale precum printul mostenitor 
Rudolf al Austriei sau regele Ferdinand al României. Prestigiul câstigat prin intermediul acestor 
personalităti marcante nu poate fi comparat însă cu notorietatea căpătată de Castelul Karoly prin intermediul 
legendelor tesute în jurul familiilor Karolyi si Racoczi.                                                                                                                                        
Vizitam apoi Parcul Drendologic din jurul castelului si Monumentul Ostasului Roaman. Continuam 
calatoria spre Satu Mare- Baia Sprie. La Baia Sprie vizitam Casa Olarului si ne intalnim cu mesterul 
Daniel Les. Casa Olarului o oaza de liniste unde oamenii vin pentru tihna ,contemplare, creatie,precum si 
pentru bucate si arome traditionale. ,,Oameni care vor sa se reconecteze cu natura , sa intre intr-un alt spatiu 
– in care timpul este pentru suflet”.  
Vizitam atelierul si curtea interioara si admiram formele uimitoare ale ceramicii sale figurative. 
Daniel Les a impresionat o lume intreaga cu figurinele de lut inspirate din lumea satului romanesc. 
Olarul roman care a aparut in National Geographic , spunea ,,Dumnezeu sa ne ajute sa nu uitam ca suntem 
un bulgare de lut”. 
Dupa acesta fascinanta vizita, plecam spre Cavnic, polul zapezii din Maramures. Admiram partiile de ski si 
se indreptam spre ,,Locul cu Zvîc” .  
Intre localitatea Cavnic si Budesti, la zona numita ,, Locul cu Zvîc”, există un fenomen în care maşina şi 
orice alt obiect „urcă” singură panta. Va invit sa incercati si dumneavoastra !  
De-a lungul timpului, oamenii au oferit explicaţii conform cărora există o ciudăţenie în gravitaţia 
Pământului , sau o fluctuaţie a câmpului magnetic.                                                                                                    
Dupa aceasta experienta inedita, continuam calatoria spre satul Şurdeşti .                                                                                   
Satul Şurdeşti, face parte din ţinutul istoric Ţara Chioarului, învecinat cu Ţara Maramureşului.                                  
Aici se afla una dintre cele mai inalte biserici de lemn din Europa, şi a doua din România ,dupa cea de la 
Peri: Biserica greco-catolică de lemn din Şurdeşti.                                                                                                                     
Ridicată la 1766 de catre comunitatea greco-catolica a satului si construita sub îndrumarea mesterului Ion 
Macarie, din lemn de stejar de munte, biserica este impunatoare ca proportii pentru edificiile de lemn ale 
vremii, având înăltimea totală de 72 de metri. Pictura interioară a bisericii dateaza din anul 1783.                        
Biserica este inclusă din anul 1999 în lista patrimoniului cultural mondial UNESCO .                                            
Continuam calatoria spre urmatorul loc de poveste , satul  Budeşti, unde vizitam biserica de lemn.                                                                     
Biserica din Budeşti-Josani este cea mai mare dintre cele opt lăcaşuri de cult maramureşene aflate pe lista 
UNESCO, cu dimensiuni de 8,47 x 17,70 m. Potrivit mai multor cercetători, este chiar cea mai mare 
construcţie medievală de lemn din Maramureş.                                                                                                                 
Aici este expusă şi o cămaşă de zale despre care se spune că i-a aparţinut lui Pintea Viteazul, dar şi un steag 
al lui Francisc Rákóczi al II-lea, în oastea căruia a luptat şi haiducul român.                                                   
Urmatorul obiectiv este un loc de delectare , Poarta cu horincă din satul Sîrbi .                                                             
Poarta maramureşeană din care curge horincă este una dintre atracţiile satului Sârbi, iar „izvorul” inedit a 
devenit vestit în rândul turiştilor.Va invit si pe dumneavoastra sa gustati horinca de Sirbi.                                        
Poarta este inventia mesterului popular Gheorghe Opriş, din Sârbi.                                                                                   
„M-am gândit într-o noapte, cum să fac să curgă horincă din poartă, să aduc o noutate. Peste zi am pus 
stâlpul şi am făcut un sistem să curgă de acolo horincă. Lumea nu crede, vine şi încearcă să vadă dacă chiar 
îi horincă şi nu apă. Le place, după ce încearcă, prind gustul. N-o fost unul căruia să nu-i placă. Doar că 
lumea mai abuzează. Mă mai trezesc că peste noapte s-o băut tătă horinca, mai vin din sat oamenii şi beau 
noaptea şi dimineaţa. Când vin să beau şi eu un pahar, nu mai este. Asta e, umplu din nou sticla”, a declarat 
Gheorghe Opriş, din Sârbi.                                                                                                                                                   
Tot în curtea sa, Opriş Gheorghe deţine o altă atracţie turistică a zonei, mult mai cunoscută, respectiv un 
ansamblu de tehnică populară alcătuit din moară pe apă, batoză, piuă şi vâltoare. Toate sunt vechi de 
peste o sută de ani şi în stare bună de funcţionare. Bătrânul mărturiseşte că încă mai macină făină de grâu 
sau mălai şi mai vin sătenii să-şi spele diverse ţesături şi-n vâltoare. Vâltoarea este numită si ,,mașina de 
spălat " arhaică ! 



 

Dupa cea am degustat horinca , va invit sa vizitam casa traditionala maramuresana a mesterului Opris, iar 
cei mai curiosi pot invata sa lucreze la războiul de ţesut din casa mesterului Opris.                                              
Femeile din zona lucrează şi acum la războaie de ţesut. Se  ţese pânză de cămăşi, şterguri, preşuri, trăistuţe, 
zadii de lână.                                                                                                                                                       
Incheiem vizita in satul Sirbi si plecam spre satul Breb.  Sosire la Pensiunea Maramu , cazare , cina 
traditionala maramuresana.   

Ziua 2. Breb – drumetie la Creasta Cocosului   
Dupa micul dejun incepem vizita in satul Breb- Tărâmul de basm din Maramureș.                                                     
Locul este autentic si o plimbare pe jos este cu siguranta o experienta minunata.  
Ai senzatia ca te gasesti intr-un veritabil muzeu in aer liber. Putem spune că în Breb, timpul a stat în loc, în 
cel mai frumos mod. 
Brebul este un tinut bogat in traditii si obiceiuri vii de sute de ani, un sat vizitat de turistii straini, cuceriti de 
felul in care acesta este conservat dar si de frumusetea cadrului natural in care este amplasat.  
In Breb gasim satul traditional romanesc, cu strazi neasfaltate, mancare locala pregatita din ingrediente 
naturale, casute si porti din lemn, vechi biserici, traditii, mestesuguri, aer curat si oameni adevarati.                              
In aceasta parte a tarii, oamenii inca mai imbraca portul popular. In ziua de duminica, se vad localnicii 
iesind de la biserica purtand mandrele costume maramuresene. Cat de frumoase sunt aceste haine 
traditionale si cat de frumosi sunt oamenii ce le poarta !                                                                                                
Ne pierdem in linistea profunda a stradutelor neasfaltate, admiram casele vechi cu portile lor scupltate in 
lemn. Traditionalele porti de lemn, mai vechi sau mai noi, sunt mandria fiecarui maramuresan.                             

Opere de arta in adevaratul sens al cuvantului, portile aratau in trecut, dar si acum, statutul social al 
detinatorului. Cu cat poarta era mai mare si mai impodobita in sculpturi, cu atat proprietarul era mai instarit. 
Nu este de mirare, daca luam in calcul cat de mult poate ajunge sa coste o poarta.                                                        
In plimbarea noastra ,trecem pe langa casele Printului Charles. Una dintre case are o vechime de peste 100 
de ani.                                                                                                                                                                              
Incetisor iesim din sat si ne indreptam spre Muntii Gutâi- Creasta Cocoșului.                                                                
De altfel în zonă se regăsesc numeroase rezervații naturale precum Tăul Morărenilor si vârful muntilor 
Gutâi- Creasta Cocoșului (emblema satului Breb datorită pozitionării la baza ei) .                                                    
Traseul incepe domol, pe un drum ingust care te duce spre creasta. Se zaresc stancile inca din departare. 
Da,parca ar fi o creasta de cocos. Creasta nu-i inalta, ajunge abia la 1200 m.                                                                    
Traseul nostrum este :  Breb – Tăul Morărenilor –Drumul Măriușei – Masa de Piatră – Rezervașia Creasta 
Cocoșului, marcat cu cruce roșie, parcurgerea traseului de dificultate medie pe drum forestier și potecă, 
lung de 8,5 km, durează între 3 și 4 ore.                                                                                                                                      
I se spune  ,,creasta cocosului” pentru ca seamana cu o creasta gigantica de cocos. Creasta din Muntii Gutai 
ore o insemnatate aparte: e ultima ramasita -si  cea mai spectaculoasa- a unui crater vulcanic care a erupt 
acum 9 milioane de ani , in locul pe care azi il numim Maramures.                                                                         
Imaginea crestei daca o privesti de jos, de la poalele ei, e de neuitat: semeata, stancoasa, crenelata intinsa pe 
200 de metri. Daca insa faci efortul sa urci pe varful ei, la 1200 de metri si iti rotesti ochii in jur , vei avea 
Maramuresul  insusi asternut la picioarele tale.                                                                                                                   
La intoarcere din drumetia noastra, ajunsi in Breb ,facem o vizita la un mester in lemn, un fauritor de porti. 
La atelierul de sculptură, optional cine doreste poate fi initiat în arta sculpturii. La final primeste in dar  
,,opera sa”.                                                                                                                                                                      
Dupa atelierul de sculptura, trecem la o alta experienta inedita. Plimbarea cu caruta pe ulitele satului.                                
Ne intoarcem la pensiune, dar pe un alt drum ca sa admiram si cealalta parte de sat.                                                         
Pe una din stradute gasim Biserica din lemn din Breb. Biserica a fost construita in anul 1622 si este inscrisa 
pe lista monumentelor istorice. Este unul dintre cele mai semnificative monumente din Maramures datorita 
vechimii constructiei si al turnului ce dateaza din 1531 dar si pentru colectia de picturi murale din interior cu 
provenienta din 1626. Picturile sunt doar partial vizibile insa sunt de o frumusete ireala.                                                 
Inauntru, veti putea descoperi agatate pe pereti, icoane cu o vechime de 4 secole.                                                                                       
Casa parohiala aflata in interiorul curtii bisericii a fost construita in anul 1903, pe locul unei constructii din 
1801.                                                                                                                                                                                



Ajunsi la pensiune ne pregatim pentru cina traditionala. In aceasta seara ne bucuram de o seara folclorica. 
Incheiem aceasta zi cu muzica si dans . Poftiti la dans ! 
 
Ziua 3. Breb – Desesti – Mara – Suior – Oradea 
Dupa micul dejun plecam spre Deseşti  unde vizitam Biserica  de lemn  ,,Sfanta Paraschiva”.                                      
Biserica de la ,,intrarea in alt timp”. 
Biserica a fost ridicata din barne de stejar pe o fundatie de pietre de rau din Mara ,inainte de 1770.  
Biserica de aici, la fel ca şi cea din Budeşti, face parte din recent creata zonă de ecoturism Mara – Cosău – 
Creasta Cocoşului. De altfel, cele două biserici sunt cele mai importante monumente culturale ale destinaţiei 
ecoturistice. Nu în ultimul rând, fiecare dintre ele „străjuie” câte un drum de intrare în Maramureşul istoric, 
cea din Budeşti, pe cel dinspre Cavnic, pe Valea Cosăului, iar cea din Deseşti, pe cel dinspre Baia Sprie, pe 
Valea Marei.                                                                                                                                                       
Maramuresul se mandreste cu opt biserici de lemn incluse in patrimonial Mondial UNESCO ,iar cea din 
Deseşti este cea care pastreaza cel mai bine pictura interioara, de la sfarsitul secolului al XVIII-lea.Biserica 
din Deseşti, cu hramul ,,Cuvioasa Paraschiva” domina localitatea de pe un pinten de deal. In plimbarea 
noastra pe ulita satului admiram curtile vechilor case din apropierea bisericii , veritabile muzee in aer liber, 
cu curti verzi si tinde de lemn.                                                                                                                                 
Continuam calatoria pe Valea Marei si ne oprim in Mara  la Păstrăvăria Alex, un colș de rai în 
Maramureș. Moment de relaxare la o cafea .                                                                                                                                 
Trecem strada si urcam usor 100 de metri pana in varful dealului spre ,, Piscina pă Coastă”,  raiul de pe 
acoperișul lumii. Peisajul vazut de aici de sus este spectaculos.                                                                                        
Dupa aceasta scurta relaxare plecam spre statiunea Suior. Situata la poalele muntilor Gutai, la o altitudine 
de 670 de metri, Complexul turistic Suior are cele mai bune partii de schi din Maramures ,alaturi de partiile 
Roata Cavnic.                                                                                                                                                                                 
Din statiune o sa urcam cu telescaunul pana la cota 1000 a muntilor Gutai.                                                              
Cadrul natural mirific, lacul , Complexul Turistic Suior Cota 1000 si restaurantul , ofera o atmosfera linistita 
si relaxanta.                                                                                                                                                                
Optional se poate face o plimbare in jurul lacului sau servi un pranz traditional la restaurantul complexului. 
La ora 17:00 coboram cu telescaunul in statiunea Suior , ne imbarcam in autocar pentru intoarcerea la 
Oradea. Sosire in Oradea la orele serii. 

 
PRET  /persoana  
Cazare  
Pensiune  3* 580  RON 
Grup minim 40 pers. 
Supliment grup 25 pers = 20 Lei/pers. 
Supliment grup 15 pers = 40 Lei  
 
SERVICII  INCLUSE : 
-Transport  cu autocar clasificat 3* sau microbus 
-2 noapti cazare cu demipensiune la Pensiune 3* in Breb 
- program folcloric la pensiune in Breb  
-vizitele cuprinse in program  
-ghid insotitor din partea agentiei pe traseu 
 
PRETUL  NU  INCLUDE : 

intrarile la obiectivele turistice :  
- Plimbare cu caruta in Breb = 20 Lei/pers. 
- Carei ,Castelul Karoly  = adulti 10 Lei / elevi = 5 Lei  
- Biserica din Surdesti – adulti 7 Lei  
- Sirbi ,Valtoarea si casa traditionala  - adulti = 10 Lei  / elevi = 5 Lei 
- Biserica din Budesti – adulti 5 Lei  



- Breb ,Atelierul de sculptura = 5 Lei  
- Suior, urcarea cu telescaunul la cota 1000  = 17 Lei  
 

 
 
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% se achita cu 21 de  zile inainde de data plecarii. 

 

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;                                                                         
c) 100 % din pretul pachetului de servicii pentru neprezentarea la program indiferent de motivul invocat. 
 

• Prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii.   
 
 

OBSERVATII: 
 
-tarifele de intrare la obiectivele turistice se achita la fiecare in parte in moneda locala si se pot modifica de 
catre autoritatile locale independent de agentie; 
-clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din tarile vizitate, ca atare 
facilitatile camerelor sunt conforme cu standardele locale; 
- distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau 
aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup; 
-ghidul/ conducatorul de grup poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta 
structura programului; 
-agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; in 
cazul in care aceste situatii nedorite apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele 
competente; 
-efectuarea partiala sau integrala a oricarei sume prin intermediul bancar reprezinta acceptarea pe deplin a 
termenilor si conditiilor prevazute in contractul de prestarii servicii turistice (disponibil pe site); 
-pentru grupuri mai mici de 30 persoane, transportul se va realiza cu minibus sau midiautocar; 
-prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     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 

**************************************** ********** *************************** 
 
ATENTIE  
Pentru vizitarea obiectivelor din program este nevoie sa fiti echipati cu incaltaminte cu talpa profilata ( 
nu neteda) pentru a preveni alunecarea si sa aveti la indemana: bluza / haina pentru vreme mai rea, 
recipient cu apa de baut, rucsac (nu geanta) pentru diferite articole care sa va lase mainile libere 
 
 
OPTIONAL 
● Bete de trekking; 
● Pastile sau unguent anti-carcel (daca  stiti că aveti probleme de genul); 
● 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 vara / toamna, asa ca va rugam sa    
tineti cont de acest lucru ! 

      
 

                                       
                                         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 omori nimic in afara de timp  “ 
                                                                           Oameni Arbori Carti  

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


