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                 Circuite Romania 2022 

               Drumetie in Muntii Rodnei in cautarea     

                             rododendronului  
Va invit la un spectacol extraordinar in Muntii Rodnei la inflorirea rododendronului, a gentienelor albastre 
cerneala, a stelutelor Domnului si a cupelor. 

 

Perioada:  30.06 – 03.07.2022 
  4 zile  /  3  nopti 

Traseu : Oradea – Carei – Satu Mare – Negresti Oas – 
Barsana - Valea  Izei - Rozavlea - Ieud –Dragomires ti - 
Borsa – Pasul Prislop – Lacul Stiol – Lacul Iezer -  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, s-a 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*/pensiune  . Cina 
traditionala maramuresana. 

 
 

Ziua 2. BORSA  - PLATOUL RUNCU-STIOL  – LACUL STIOL  -
CASCADA CAILOR  
In acest an puneam la cale o premieră. O primă tură in Muntii Rodnei la 
rododendroni. 
Înălţimea crestei principale a Munţiilor Rodnei variază între 1900 şi 
2300 m. Bujorul de munte (rhododendron) pe alocuri apare chiar şi în 
zona superioară a limitei vegetaţiei arborescente (1600 – 1800 m), iar de 
aici se regăseşte până la nivelul celor mai înalte creste. 
In luna iunie, pe la mijlocul ei, ori chiar la finele lunii mai, Pietrosul 
Rodnei este cuprins parca de flacari. E vremea cand infloreste 
rododendronul sau smardarul, o floare ocrotita prin lege si care 
raspandeste o mireasma imbatatoare. Inflorirea rododendronului face si mai spectaculos peisajul din Muntii 
Rodnei, florile roz-ciclam de bujori de munte invaluind zona in arome asemanatoare visinelor. Parfumul suav 
imprastiat de rododendron merita un drum pana pe culmile inalte ale Muntilor Rodnei. Cascada Cailor, fostul 
lac glaciar Taul Stiol, Muntele Cailor inconjurat de gulere albe de nea, dar si panorama asupra unei bune parti 
din lantul alpin al Muntilor Maramuresului . 
Spectacol “de foc” cu gentiene si rododendroni in floare, o sa avem azi in caldarea Gargalau si pe Muntele Cailor .                          
Urcam cu telescaunul din Complexul turistic Borsa la Platoul Runcu-Stiol. De aici se continua urcusul pana la 
Saua Stiol, unde bujori de munte impodobesc coloanele de calcar, iar pajistea e coplesita de Stelutele 
Domnului de culoarea cernelii.                                                                                                                                             
De la Saua Stiol se vede varful Stiol, drumul lutos-pietros ce duce-n Pasul Prislop, la dreapta este cabana 
A.P.N.M.R., staulul vitelor si stana iar dincolo de ele, incipienta si nevazuta de aici vale nascuta din Izvorul 
Bistritei Aurii. 

Pornim pe traseu, iar atunci când ajungem în căldarea de sub vf. Gărgălău, se pot vedea versanți întregi 
colorați în roz. 
Timp liber pentru relaxare si poze. Dupa aceste momente de relaxare, coborâm spre poiana țtiol de unde  
facem o buclă ți coborâm până la cascada Cailor.  
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 t ătare 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/pensiune in Borsa , cazare , cina. 
 
Ziua 3. BORSA- Mtii. PIETROSUL RODNEI -  LACUL IEZER  
Ora 08.00 -mic dejun. Azi mergem sa vedem bujorii din zona Lacului Iezer, de sub Pietrosul Rodnei                         
Munții Rodnei constituie al doilea parc național ca mărime din țară ți totodată unul dintre cele mai bine 
conservate peisaje glaciare din România. Culmea principală are o lungime de peste 50 km ți o lățime de 30-
40 km, orientată est-vest, cu multe picioare sudice lungi ți pante nordice abrupte, care favorizează prezența 
bujorilor de munte ți le ocrotesc.Dintre acestea, mai accesibile sunt căldările Lacurilor Lala, Tăul țtiol, ori 
Iezerul Pietrosului ți Tăurile Buhăescului.                                                                                                                     
Bujorii din zona Lacului Iezer, de sub Pietrosul Rodnei                                                                                       
Traseul de urmat: Bandă Albastră (4 -4.5 h).                                                                                                         
O sa mergem cu autocarul pana la Manastirea Pietroasa de unde incepe traseul nostrum spre Lacul Iezer. 
Urcam  pe valea Pietroasa, apoi pe Piciorul Moțului, până în căldarea Iezerului, unde se află clădirile ce 
aparțin de stația meteo.                                                                                                                                                    
Covorul de bujori de sub Pietrosul Rodnei ne vor incanta simturile.                                                                              
Lacul Iezer este cunoscut pentru forma lui care se aseamănă foarte bine cu cea a României.                                           
Regasim un spectacol “de foc” cu gentiene si rododendroni in floare, Pietrosul Rodnei este cuprins parca de flacari.  
E vremea pentru relaxare si fotografii.   De aici avem o panorama deosebita asupra lantului alpin Muntii 
Rodnei si Muntilor Maramuresului.                                                                                                                     
La intoarcerea in statiune, face o scurta oprire la Manastirea Pietroasa. Mănăstirea Pietroasa-Borşa este o 
mănăstire într-un peisaj de basm. Un colț de Rai la poalele Pietrosului. Mănăstirea cu hramul „Tăierea 
capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul” este unul din cele 5 locaşuri monahale din oraşul Borşa, situat în 
unul din cele mai frumoase locuri din zonă, unic în felul lui, într-un cadru mirific, ce are deasupra sa Vârful 
Pietrosul Rodnei, oferind ultimul popas înaintea muntelui.  Dupa aceasta vizita ,urcam in autocar si mergem la 
cazare in Complexul Borsa, la hotel/pensiune. Cina , cazare. 

 
Ziua 4. BORSA – MOISEI - 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  
Pensiune 3*  790  RON 
Grup minim 40 pers. 
* Pret calculat pentru un grup de 40 persoane 
* Supliment pentru grup de 30-25 persoane = 30 Ron/pers. 
* Supliment pentru grup de 19 persoane 50 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 
-3 nopti cazare cu demipensiune  la pensiune 3* sau  hotel 3*  
-vizitele cuprinse in program  
-ghid insotitor din partea agentiei pe traseu si ghid din partea Salvamont Borsa in ziua 3 
 
PRETUL  NU  INCLUDE : 

- intrarile la obiectivele turistice : Telescaunul la Borsa= 30 Ron/pers. dus-intors 
Mocanita – bilet tren adult = 65 Ron 
                 -  bilet tren pensionari/studenti = 55 Ron  
Mocanita Special ( Inclus in pachet : bilet, platou grill,o bautura racoritoare,o cafea,un desert 
patiserie, inclusiv o perna de inchiriat gratuita ) 
 = adult = 119 Ron 
 = pensionari = 105 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.  
 
 
 
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 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. 
 
 
     INFORMATII  IMPORTANTE  : 
 

• Aceste trasee sunt dedicate pentru persoanele cu  nivel de pregatire fizica, fiind trasee cu dificultate 
mica si medie  si ca efort de nivel mediu,  (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  
● Ciocolata /Glucoza /Plicuri de zahar; 
● Fructe (mere, banane, piersici, etc); 
● Minim 2 litri de apa /persoană; 
● 3-5 sandwichuri; 
● Caciula; 
● Manusi; 
● ZAMBETE. 
 
 
 

• OPTIONAL  
● 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 primavara, 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  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


