INFORMAȚII PRECONTRACTUALE

ROMÂNIA

Maramureș și bisericile de lemn
Mănăstirea Rohia - Surdești – Budești – Sârbi – Mănăstirea Bârsana – Desești - Sighetu Marmației – Cimitirul Vesel de la
Săpânța – Baia Mare - Mocănița de pe Valea Vaserului – Ieud

199 €
DATE DE PLECARE
 9.05, 16.05, 23.05, 6.06, 13.06, 5.09,
12.09, 19.09, 26.09, 3.10, 10.10.2022
TARIFUL INCLUDE
 4 nopți de cazare la hotel 4* în Dănești,
în inima Maramureșului istoric
 Mic dejun și cină + un pahar de apă și
vin la masă
 Seară maramureșeană cu program
folcloric, muzică de petrecere și bucate
alese
 Vizite conform descrierii
 Transport cu autocar modern, cu
climatizare
 Ghid însoțitor pentru întreaga perioadă
TARIFUL NU INCLUDE
 Asigurarea storno
 Taxe și cheltuieli personale
 Intrările la obiectivele turistice
 Excursiile opționale
 Bilet mocănița (aprox. 55 lei/ persoană)
EXCURSII OPȚIONALE
NEINCLUSE ÎN TARIF
 Mocănița de pe Valea Vaserului și
biserica de lemn din Ieud: 20 euro/
persoană (biletul pentru mocăniță nu
este inclus în tarif)
BONUSURI SENIOR VOYAGE
CLUB CARD
 Intrare la Cimitirul Vesel Săpânța
 Intrare la Muzeul Memorial Sighet
 Pentru a putea beneficia de bonusurile
Senior Voyage, cardul trebuie
prezentat ghidului în momentul vizitării
obiectivelor.

Maramureșul e mândru și nu doar la ceas de sărbătoare. Moroșenii nu se
înnegură la față decât dacă nu le guști horinca de pe masă. Tinerii mai
rămân în aceleași sate ca străbunii lor, straiul țesut e de purtat, nu
exponat, iar biserica de lemn cu turla-i semeață și zugrăveli inspirate,
este loc de veșnicii înaripate. Porțile aici nu-s porți, ci mesaje ascunse-n
simboluri sculptate, aruncate lumii sau înălțate spre Divinitate. Moartea
nu e mai “veselă”, ci doar senină poate, iar fericirile din Jurnal,
răstălmăcite și codificate. Vino să descoperim un ținut idilic!

Ce te va încânta în această călătorie
 Să afli ce este o horă cu noduri și de ce ce se joacă
 Turlelor impresionante ale bisericilor din lemn care se avântă spre cer, ca
niște veritabile “zgârie nori”
 Mesajelor secrete ascunse în simbolistica motivelor populare din casele
tărănești
 Sighetul Marmației, unde înțelegi doar afiliindu-te atmosferei apăsătoare de
la Memorialul Durerii, de ce avem nevoie de un antidot la uitare
 Veselul cimitir Săpânța, unde ne amuzăm citind epitafurile pline de umor de
pe crucile de lemn pictate în culori cum n-ai mai văzut
 Plimbarea de poveste cu celebra mocănița pe Valea Vaserului, la geamul
unui vagon al ultimului tren cu aburi din Europa
 Să înveți a deosebi horinca curată

Program
 Ziua 1: București - Mănăstirea Rohia – Dănești (aprox. 590 km)
Hai la drum cu voioșie! Plecăm din București spre Maramures. Oprim lângă
Târgul Lăpuș pentru o incursiune la Mănăstirea Rohia. Deși astăzi un
impozant ansamblu mănăstiresc, istoria locului începe în 1923 prin modesta
ctitorie în lemn a preotului Nicolae Gherman, delegat la Marea Adunare
Națională de la Alba Iulia și paroh în satul de la poalele Dealului Viei.
Așezământul respiră un sentiment special și poate, tot de firul liniștii și-al
cărților atras, s-a retras la sfârșitul anilor '70 și scriitorul Nicolae Steinhardt.
Admirăm biblioteca de care s-a îngrijit și unde a catalogat zestrea celor
40.000 volume care și-au găsit locul pe raft și nu plecăm fără a intra în chilia
sa. Univers restrâns și totuși într-atât de bogat, în care începi să-l înțelegi pe
omul care a regândit noțiunea de fericire, remodelând-o abil din sămânța
pătimirii. Petrecem următoarele 4 nopți în Dănești, lângă Baia Mare, în
mijlocul naturii și-n inima unui resort plin de culoare.
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B I N E D E Ș T I U T
 Plecările pe acest program se fac din
București, dimineața la 7.00, de la
Terminalul MementoBUS, situat în
spatele Autogării IDM, vis-à-vis de
Magazinul IDM și Gara Basarab (acces
dinspre Șos. Orhideelor/ Pod Basarab). 
 Turiștii se vor prezenta la locul de
îmbarcare cu cel puțin jumătate de oră
mai devreme față de orele de plecare
menționate. 
 Autocarele/ microbuzele
transportatoare sunt moderne,
echipate cu sistem audio-video, aer
condiționat, scaune rabatabile. 
 Așezarea în autocar/ microbuz va fi
realizată de către ghidul însoțitor
conform diagramelor de îmbarcare (în
funcție de ordinea înscrierii turiștilor). 
 Autocarul/ microbuzul face popasuri la
aproximativ 3 ore. 
 Îmbarcarea/debarcarea turiștilor din
microbuz/ autocar se face doar la
stațiile autorizate de pe traseu. 
 Deși se fac toate eforturile pentru a
opera tururile cum sunt prezentate, în
unele ocazii (condiții meteo
nefavorabile, drumuri blocate, etc.),
poate fi necesar să facem modificări la
traseu sau ordinea obiectivelor din
itinerar, fără a se afecta structura
generală a programului.
 Grupul minim pentru a se organiza
acest program sau excursia opțională
este de 20 persoane. 
 Excursia opțională se achită la ghid, în
lei, la cursul BNR din ziua respectivă. 
 Tarifele neincluse (bilet mocănița) sunt
valabile la data publicării programului,
dar informative și pot suferi modificari,
fiind independente de agenția de
turism. 
 Senior Voyage Club Card se acordă
contra cost (25 euro/card) la
achiziționarea oricărui pachet Senior
Voyage. Cardul este nominal și valabil
pe o perioadă de 2 ani de la data
emiterii.
 Tarifele excursiilor opționale includ
transportul cu autocarul pe traseul
indicat și ghidajul.
 În cazul în care nu este altfel
menționat, excursiile opționale nu
includ vizite interioare ale obiectivelor,
degustări sau mese de prânz.

 Ziua 2: Dănești - Șurdești – Budești – Sârbi – Bârsana – Baia
Mare (aprox. 120 km)
Unele dintre cele mai frumoase sate și biserici din lemn din Maramureș se
află pe Valea Izei, pe care-l vom descoperi astăzi. Începem un itinerar prin
lăcașuri listate în Patrimoniul Unesco. Biserica din Surdești, de o frumusețe
rară, se mândrește cu turla ei de 72 m, care zgârie cerul încă din secolul XVIII
și o face una dintre cele mai înalte biserici de lemn din lume. Apoi vom căuta
adevărul istoric din spatele legendei lui Pintea în Biserica din Budești, locul
în care se păstrează cu sfințenie cămașa de zale a vestitului haiduc care a
băgat groaza în grofi cât a trăit prin aceste locuri. Satul Budești mai este
cunoscut și pentru porțile care prin frumusețea și bogăția de simboluri au
devenit atracții turistice vizitate de zeci de mii de turiști în fiecare an. În
satul Sârbi, la un complex de instalații, vom vedea ce însemna high-tech în
urmă cu secole. Vedem o vâltoare și o moară de măcinat boabe, vizităm un
atelier artizanal și ne refacem entuziasmul cu o plăcintă și-o horincă,
mândria fiecărui moroșan. După amiază ne oprim în satul Bârsana, a cărui
faimă s-a răspândit în lume datorită meșterilor recunoscuți pentru măestria
cu care lucrează lemnul. Mănăstirea se numără printre cele mai vizitate
locuri din Maramureș. Încheiem periplul plini de încântare cu o descindere
la Baia Mare. Ni se deschid ușile Muzeului de Mineralogie cu toate cele peste
16000 de exponate din dotare, facem o plimbare prin Piața Cetății sau un
urcuș optional, spre terasa panoramica a Turnului Ștefan.

 Ziua 3: Desești – Sighetul Marmației - Săpânța (aprox. 180 km)
Ne începem ziua la Biserica din lemn din Desești, tot parte din patrimoniu
UNESCO și poartă spirituală de intrare în Maramureșul istoric. Descindem
apoi la Sighetu Marmației, veche capitală și loc de hartă-n cui, pentru a vizita
Muzeul Satului Maramureșean. Să pătrunzi în Memorialul Victimelor
Comunismului și al Rezistenței, amenajat în fosta închisoare e o datorie și-un
gest de onoare. Fiecare celulă e un crâmpei dintr-o istorie cu reverberații
amare. Foto-ducumentată și atestată, istoria ei în cifre este impresionantă:
6000 de ore de înregistrări, 43000 de pagini de carte, mii de documente
îndosariate. Pornim într-un final spre Săpânța în căutarea culorii, a
insolitelor cruci din lemn (nici că se putea altfel) și-a neaoșelor epitafe.
Haideți să îl cunoaștem pe autorul genial al crucilor pline de haz, meșterul
popular Stan Ioan Pătraș și să lecturăm epitafele hazlii de pe plăcuțele de
lemn. Vesel sau nu e o bună de dezbătut poveste, dar ideea meșterului Ioan
Pătraș Stan n-a fost în van. Continuă să fascineze și să inspire.

 Ziua 4: Mocănița de pe Valea Vaserului – Ieud (aprox. 189 km)
Vă invităm să participați la excursie opțională de o zi (extracost). Când
dimineața cocoșii din Maramureș termină de cântat, suntem gata de drum,
pentru că trebuie să ajungem la timp în Vișeul de Sus, stația de plecare al
Mocăniței care străbate pitoreasca Vale a Vaserului. Locomotiva cu aburi
pufăie neobosită în frumoasa Vale a Vaserului, pe tot parcursul celor 50 km.
Trecem prin păduri dese, defileuri înguste, stânci prăpăstioase sau poieni cu
izvoare minerale, o aventura de cuprins între filele agendei personale,
Inaugurată în ’32, distrusă parțial în timpul celui de-Al Doilea Război
Mondial, refăcută și extinsă în anii 50, este singura cale ferată europeană, cu
encartament îngust, pe care istoria trenului forestier și-a locomotivelor cu
abur încă nu a apus. Savurăm un prânz în aer liber cu mâncare proaspăt
preparată la ultima stație a mocăniței. După amiază ne oprim în Ieud și
vizităm biserica de lemn. Un alt motiv să revenim la cazare zâmbind.

 Ziua 5: Dănești - București (aprox. 540km)
Ne pregătim de lungul și pitorescul traseu spre casă. În autocar mai e timp
de povești și de arătat poze cu lucrurile „ne-mai-văzute și ne-mai-povestite”
pe care le-am adunat în aceste 5 zile. Ajungem în București în cursul serii.
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Hotel Secret Garden 4
www.secret-garden.ro

REDUCERI&SUPLIMENTE
 Supliment SGL: 70 euro
 Reducere a 3-a persoană: 10 euro
 Copil 0-2.99 ani: gratuit
 Copil 3-11.99 ani: plătește doar 50
euro (în cameră cu 2 adulți, fără pat
suplimentar)
 Persoanele cu vârsta sub 55 ani
beneficiază de aceleași tarife la
programele Senior Voyage România.

OBSERVAȚII
 Tariful afișat este pentru loc în
cameră dublă.
 Unitatea de cazare menționată în
acest program poate fi modificată, în
acest caz agenția oferind o alternativă
similară.
 Ca urmare a pandemiei
coronavirusului, partajalele nu pot fi
onorate in 2022.

 Localizare
Secret Garden este situat în localitatea Dănești, la doar 15 km de Baia Mare.
Complexul constituie locul perfect pentru vacanțe, fiind situat departe de
aglomerația orașului, în inima naturii, meritându-și pe deplin numele de
"Grădina Secretă".

 Facilitățile hotelului
Oaspeţii de la hotelul Secret Garden pot folosi cele 3 piscine în aer liber sau
piscina interioară, sala de gimnastică şi sauna. Totodată, hotelul oferă o
gamă largă de tratamente de masaj, inclusiv un masaj cu pietre vulcanice
fierbinţi. Secret Garden are un teren de sport multifuncțional (fotbal, tenis,
baschet) cu instalație nocturnă, precum şi o sală de jocuri cu facilităţi de
tenis de masă şi darts. Restaurantul hotelului serveşte o gamă largă de
preparate culinare internaţionale, atât în interior, cât şi pe terasă.

 Facilitățile camerelor
Toate camerele dispun de TV prin cablu, Wi-fi gratuit, minibar, telefon,
cabină de duș, uscător de păr, halat şi papuci de baie. Fiecare cameră este
dotată, de asemenea, cu aer condiţionat.

P U N C T E D E Î M B A R C A R E 
 Ploiești, Brașov, Sighișoara, TârguMureș 

Agentia de turism EURO TEAM TRAVEL

află mai multe pe
Mobil:
0746 158 164 / rezervari@euroteamtravel.ro
https://christiantour.ro/programe-senior-voyage
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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