
Circuit autocar  

09-12 iunie 2022
Ziua 1            

Ci Turzii; 
   

  Intalnire cu ghidul la ora 04:45 in Parcare Stadion Municipal Bacau. La ora 05:00 pornim la drum spre inima 
Ardealului pe traseul: Bacău – Moinesti - Mircurea Ciuc - Turda - Campeni-Albac  
 Drumetie de neuitat in  Cheile Turzii, un impresionant monument al naturii. Datorită importantei stiintifice si a 
frumusetilor sălbatice, Cheile Turzii au dobândit, la nivel national, încă din 1938, statutul de rezervatie naturală, iar din 
2004, sunt înscrise pe lista UNESCO. Relieful, format pe calcare jurasice, prin eroziunea pârâului Hăşdate, a dat naştere 
unui peisaj carstic de o rară salbaticie: stânci înalte şi abrupte, creste ascuţite, pereţi verticali, turnuri de piatră, peşteri si 
arcade. Cheile Turzii sunt accesibile oricui doreste să le cunoască, de la familii cu copii la cei vârstnici, amatori de 
plimbări scurte sau iubitori de drumetii. Pentru drumetie este necerara o minima conditie fizica si incaltaminte sport 
comoda. 
   In continuarea traseului excursiei traversam prin inima Muntilor Apuseni pe Valea Ariesului pana in localitatea Albac. 
Primire traditionala, cina, distractie pana seara tarziu  si cazare la  pensiune 3*  Steaua Ariesului Albac

Ziua 3:  Pta Ursil; Gtul Scoa; Vaa Ariului   
   Mic dejun;    Incepem vizita pe valea Ariesului, una din cele mai frumoase zone etnografice 
din Romania. Vizitam Ghetarul Scarisoara (imbracati haine calduroase), prima pestera din 
Romania declarata monument al naturii in anul 1938, care gazduieste cel mai mare bloc de 
gheata subteran din lume. Continuam programul zilei  la  Pestera Ursilor cu cele trei galerii 
deschise turistilor: Galeria Emil Racovita, Galeria Ursilor si Galeria Lumanarilor, unde 
vom admira in traseul de cca 500 m, adevarate minuni naturale.  Zabovim in zona pentru  a 

degusta  placinte si clatite facute de localnice si siropuri naturale de brad, afine, catina. Ne imbarcam si revenim la 
cazare in statiunea  Albac  la acelasi hotel.  Petrecere si foc de tabara!!!  

Ziua 4 ...apoi sp casa...                                                                                                                                                       
Mic dejun. Ne luam ramas bun de la Parcul National Apuseni si pornim la drumul de intoarcere spre casa pe 
traseul Albac-Campeni - Abrud - Alba Iulia- Sibiu - Fagaras - Targu Secuiesc - Onesti - Bacau. Dupa  4 zile 
incantatoare petrecute impreuna, cu inimile pline de bucuria calatoriei alaturi de prieteni,  ajungem acasa seara 

tarziu in functie de conditiile meteorologice si de trafic.  

Ziua 2:  Rosia Mta ; Casa memiala Avram Icu; Dlul cu Melci; Cascada Poaia    
   Mic dejun;   Profităm de această zi pentru a întâlni Roşia Montană, propusă pentru includerea în patrimoniul 
UNESCO. Facem cunostinta cu satul unde  mineritul se practică de peste 2000 de ani, vizitam 
Muzeul Mineritului, cu celebrele galerii miniere romane. Aici pot fi văzute monumente istorice şi 
unelte pentru minerit, găsite de arheologi, precum şi utilaje arhaice folosite pentru spargerea 
minereului aurifer.   Continuam aventuara noastra in Apuseni pentru a descoperi minunile naturale 
ale zonei. Vizităm , pentru a afla mai multe despre viata eroului Casa Memoriala Avram Iancu
national.  Apoi ne relaxăm cu o plimbare până la  si  , unul dintre Cascada Pisoaia Dealul cu Melci
cele mai bogate puncte fosilifere din România, unde se găsesc specii de moluste pietrificate, cu o 
vechime de peste 65 de milioane ani.    Seara revenim in statiunea turistica montana Albac. Program 
de relaxare si distractie alaturi de ansamblu folcloric;          
                                                                                                Cazare  pensiune   Steaua Ariesului 3*

Tarif calculat pentru 40 de platitori! 
1250 ron

Relatii si Inscrieri

0744593864
Livia

Lucian
0756855154

All Tour Bacau
Agentia de turism

       
Servicii incluse:

Ř transport cu autocar clasificat  pentru turism; 
  Ř 3 nopti cazare  cu demipensiune la hotel  3*, camere de 2  locuri 

            Ř formatii si ansambluri folclorice, primire traditionala cu tulnice, foc de tabara;
    Ř ghid însotitor din partea agentiei pe tot parcursul programului.
                   
                         Servicii neincluse:
           Ř  intrarile la obiectivele turistice din program.
          Ř   mesele de pranz ;
            Ř  transfer microbuz la Ghetarul Scarisoara - 25 lei/pers
 

Inscrieri cu avans minim 

400 lei
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