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Rusalii la Colibita
O clipa de ragaz in inimaTransilvaniei
4zile/
zile/ 3 nopti
Perioada:
Perioada: 10.06 – 13 .06.2022
TRASEU : Oradea –Zalau – Jibou – Dej – Bistrita – Prundu Bargaului – Lacul
Colibita – Pasul Tihuta – Piatra Fantanele - Oradea

Vainvit in Țara Bârgãului
Țara Bârgãului se întinde, de la est la vest, între Pasul Tihuța și localitatea Rusu
Bârgãului și este una dintre cele mai fascinante zone din România. O astfel de țarã
nu existã în realitate, copiii nu învațã despre ea nici mãcar la orele de geografie.
Și totuși, oamenii care trãiesc în așezãrile de pe Valea Bârgãului spun cã un loc
precum cel din județul Bistrița nu se mai gãsește niciunde în lume.
Ziua 1 : Oradea – Zalau – Jibou – Dej – Bistrita – PrunduBargaului
Intalnire cu ghidul la ora 07:00 in Parcarea de la Casa de Cultura. Plecarea spre Prundul Bargaului.
Pe traseu oprire in Bistrita.
Situat la poalele Muntilor Bargau,orasul Bistrita este cunoscut si datorita originilor sale . Fiind
printre cele mai vechi asezari din Transilvania, atestat documentar din anul 1264, fiind considerat
,cel mai nordic oras germanic fortificat al imperiului la vremea respectiva.
Facem o plimbare prin oras, pe strazi inguste , pavate in piatra, printre siruri de case inghesuite,
construite in stilul burgurilor din Germania si printre cladiri de o adevarata valoare arhitecturala.
Pastrand inca spiritul secolelor trecute, orasul Bistrita reuseste si azi sa-si surprinda vizitatorii cu
privelisti de poveste si cladiri superbe, iar constructiile ce dateaza inca din secolele XIV-XV iti dau
impresia ca ai poposit intr-o cetate cu cavaleri si domnite.
Fiecare cladire din centru vechi spune o poveste unica.
In turul nostrum de oras, pietonal, o sa admiram : Turnul Dogarilor, ramasita a fortaretei construita
in sec.al XIII-lea. In prezent aceasta gazduieste Galeria de Masti si Papusi.
Urmatorul obiectiv este Biserica Ortodoxa ,o adevarata opera de arta, construita in sec.al XIII-lea, cu
un amestec de stil gotic si baroc.
Biserica Evanghelica , construita intre1320- si 1470, in stil gotic , avand un turn de piatra cu o
inaltime de peste 75 de metri, este cel mai inalt turn de acest tip din tara.

In interiorul bisericii evanghelice exista cea mai veche sculptura gotica din aceasta zona a tarii si o
orga veche de 3 secole.
In piata centrala desoperim Sirul Sugalete, un sir de 13 case contruite intre secolele XIV-XV, ce
apartineau negustorilor vremii . Acestea au fost primele case construite pe doua nivele din Bistrita.
Casa Argintarului, cladire ridicata in secolul al XV-lea, o adevarata opera de arta. Fatada acesteia
fiind una dintre cele mai cunoscute lucrari renascentiste ale artistului Petrus Italus da Lugano.
In piata centrala mai putem admira Casa lui Ion Zidaru, construita in 1457, cu elemente unice de
arhitectura medievala.
Incheiem vizita noastra in Bistrita si continuam calatoria spre Prundul Bargaului.
Sosire la Pensiunea Ursa.
Pensiunea Ursa, asezata la poalele muntilor Calimani, va asteapta cu drag sa sarbatoriti Rusaliile
intr-o atmosfera invaluita de caldura in mijlocul naturii.
Timp liber la dispozitie. Va propunem sa va relaxati la central SPA al pensiunii.
Centrul SPA, ofera o gama larga de servicii, menite sa ofere relaxare si o stare de bine.
Astfel ca va asteptam sa ,,degustati” din relaxarea ce o servim pe tava intr-un cadru de poveste daruit
de natura ,zilnic, de la rasarit si pana la apus. Poftiti la relaxare !
Incheiem seara la un pahar de vin si o cina traditionala.
Ziua 2 : Prundul Bargaului - Pasul Tihuta – Piatra Fantanele
Dupa micul dejun plecam spre Pasul Tihuta si Piatra Fantanele.
In Pasul Tihuta , vizitam Castelul lui Dracula .
Un obiectiv interesant, care atrage multi turisti, 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 Bargau, este printre cele mai dificile si frumoase trecatori rutiere
montane europene ,care face legatura intre Moldova si Transilvania.
Cobaram din Pasul Tihutasi ne oprim la Manastirea Piatra Fantanele- un colt de rai din Muntii
Bragaului. Manastirea Piatra Fantanele, cu hramul Nasterea MaiciiDomnului, 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 in cat 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), dup acea de la Caraiman (35,5 m), manastirea
pozitionata pe unul dintre varfurile cele mai inalte din Pasul Tihuta.
La intoarcere spre Colibita, oprim la o stana de oi , unde se serveste pranzul in aer liber.
OPTIONAL aveti ocazia sa serviti un bulz traditional.
Intoarcerea la Pensiunea Ursa in Prundul Bargaului. Ajunsi la pensiune ,poftiti la relaxare !!!, la
centru SPA.
Urmeaza o cina traditional alaturi de un pahar de vin, sau doua…..Cazare.
Seara optional ,turistii care doresc pot sa participle la slujba de Rusalii de la Biserica din Prundul
Bargaului.

Ziua 3 : Prundul Bargaului – Lacul Colibita
Dupa micul dejun plecam spre Lacul Colibita, sau marea de la munte, cum este numit.
Situat la poalele Munţilor Călimani, lacul Colibiţa fascinează cu frumuseţea sa sălbatică, dar şi cu
zecile de legende care circulă în legătură cu această zonă.
Ii invidiezi pe greci pentru ca se pot bucura de mare si de munte in acelasi timp? Nu ai de ce,
pentruca si in Romania exista un astfel de loc. Este la sute de kilometri de MareaNeagra, dar are
plaja. Este la inaltime (900m altitudine), dar ofera un lac in care te poti scalda. Asa poate fi descris in
catevacuvinte Lacul Colibita, locul de basm din judetul Bistrita Nasaud. Cuvintele insa sunt prea
mici pentru a cuprinde frumusetea lui, de aceea va propunem sa ii admiram frumusetea in acesta zi,
ca sa te bucuri de acest loc frumos asa cum se cuvine. Facem o plimbare pe promenada de langa lac.
La intoarcere ne oprim sa servim o cafea la Hotel Fisherman`s. Posibilitate de plimbare cu vaporasul
sau barca pe lac. Intoarcerea la Pensiunea Ursa in Prundul Bargaului. Ajunsi la pensiune ,poftiti la
relaxare !!!, la centru SPA.Urmeaza o cina traditional alaturi de un pahar de vin, saudoua…..Cazare.
Ziua 4 : Prundul Bargaului – Atelierul de Paine Traditionala – Atelier popular – intoarcerea acasa.
Dupa micul dejun, cu regrete in suflet ne luam la revedere de la gazdele noastre si plecam spre casa.
Pe traseu ne oprim sa vizitam si sa degustam o paine traditionala la Atelierul de Paine Traditionala ,
de pe valea Bargaului.
Painea din Tara Bargaului este o alta traditie unica in Romania, pentru ca, spun localnicii, nicaieri
nu se mai coace un astfel de aluat. Se framanta intr-o covata veche de 300 de ani cu ingredientele
obisnuite - apa, sare, faina, drojdie – dar dupa ce se lasa la dospit o ora, este îmbogatit cu un
ingredient neobisnuit: slanina. Painea se lasa la copt în cuptoarele special construite cel putin
jumatate de ora.
Dupa ce degustam faimoasele preparate de la Atelierul de Paine, facem o mica oprire la Susenii
Bargaului, la un atelier de artizanat . Aici puteti cumpara produsele realizate de mesterii populari.
Continuam drumul spre casa. Si daca nu suntem obositi ,facem o scurta oprire la Huta Slavia pentru
a gusta traditionale placinte sarbesti.
Sosire la Oradea in cursul serii.
_______________________________________________________
Serviciiasigurate : - transport cu autocar / micobuz modern 3*
-

3 nopticazare cu demipensiune, buffet suedez, la Pensiunea Ursa din Prundul
Bargaului. La mese va fi inclus : cafea , apa plata ,apa minerala, tuica, vin la
carafa, desert.
- Acces centru SPA nelimitat
- Acces saune
- Excursiile mentionate in program.
- Ghid insotitor
Nu sunt incluse in pret.
-Plimbare cu vaporul pe LaculColibita
PERIOADA
10.06 – 13.06. 2022
PRET / persoana
Camera Dubla
Camera Tripla

990
960

RON
RON

* Pretcalculatpentru un grup de 40 persoane
* Suplimentpentrugrup de 20 persoane = 50 Ron/pers.

VARIANTA TRANSPORT INDIVIDUAL :
PERIOADA

10.06 – 13.06. 2022

PRET / persoana
Camera Dubla
Camera Tripla

850
820

RON
RON

Serviciiasigurate : - 3 nopti cazare cu demipensiune, buffet suedez, la Pensiunea Ursa din Prundul
Bargaului. La mese va fi inclus : cafea , apa plata ,apa minerala, tuica, vin la carafe,desert.
-

Accescentru SPA nelimitat
Acces saune

CONDITII DE INSCRIERE / RETRAGERE –conform Contractului de Prestari
ServiciiTuristice
OBSERVATII :
Conditii de inscriere / anulare / penalizari:
- avans de 30 % din contravaloarea pachetului turistic
- diferenta de 70 % din contravaloarea pachetului touristic cu 21 de zile inainte de sejur.
Penalizari :
a) 50% din pretul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu maimult 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.

