
Circuit autocar

Colibita, oaza de liniste din inima muntilor
    Ziua 1    Bacau - Trsrau - Coliba

Întâlnirea cu ghidul se va face la ora 06:45 în parcare Stadion Municipal Bacau (vis-a 
-vis de Mc Donald`s)  Plecare la ora 07:00 pe traseul Bacau – Roman – Gura Humorului - 
Campulung Moldovenesc - Vatra Dornei – Colibita.   Dupa traversarea municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, în satul Pojorâta, intrăm pe Transrarău, numit si „Drumul 
Comorilor”. Transrarăul este considerat a fi printre 
cele mai frumoase drumuri alpine din România, 
fiind amintit deseori alături de Transfăgărăsan si 
Transalpina.  Transrarăul  face legătura pe o 
distantă de 28 km. între Valea Moldovei si Valea 
Bistritei, urcă Muntii Rarău până la altitudinea de 
1400 metri în apropiere de monumentul natural 
„Pietrele Doamnei”, apoi coboară până la satul Chiril. In excursia noastra vom parcurge 
cel mai frumos segment al acestuia - Pojorata- Cabana Rarau. Admiram  Pietrele 
Doamnei - cel mai cunoscut obiectiv turistic din muntii Rarău oferă un relief ruiniform 
alcătuit dintr-un ansamblu de turnuri din calcare mezozoice  cu înăltimi de la sub 10 m la 
peste 70 m, înconjurate de o masă de grohotisuri ce au dimensiuni variabile. De acolo, 
continuăm excursia prin statiunea Vatra Dornei, traversăm Pasul Tihuta si ne oprim la 
Lacul Colibita destinatia noastra finala si locul de cazare pentru urmatoarele doua nopti.   
Cazare, cina si timp liber pentru a  descoperi împrejurimile. 

                                                       Cazare cu demipensiune la Hotel Fisherman’s 3*

    Ziua 2     Coliba

Mic dejun. În prima parte a zilei, ne putem încânta privirea cu peisajele zonei printr-o 
plimbare cu hidrobiciclete, bărci cu vâsle şi caiace pe lacul Colibiţa si pentru cei mai 

comozi o  croaziera cu vaporasul. Ne putem relaxa la 
piscine, SPA, în sala de sport, pe terenurile de tenis şi 
fotbal.  La orele pranzului mergem intr-o excursie 
OPTIONALA la o stana turistica pentru a savura 
bucate alese, o masă tradiţională  cu platouri cu 
brânzeturi, pastramă, balmos şi tocăniţă de berbecuţ 
alături de pălincă bistriţeană, coniac, bere, apă, cafea. 
Dupa masă ne întoarcem la cazare pentru cina, relaxare  
şi distractie în jurul unui foc de tabără.  

   Cazare cu demipensiune la hotel Fisherman’s 3*

Ziua 3   Tovul mic  la Su Dnei - Vra Dnei

După micul dejun, o ultimă plimbare în zonă sau relaxare la o cafea pe terasă. In cea 
de-a III-a zi a excursiei noastre ne vom bucura de peisajele incredibile din  Tara 
Dornelor, tinut care se află in partea de N-V a judetului Suceava, zona străjuită de 
mas ive l e :  Că l iman i ,  Suha rd , 
Giumalău. Vizitam Rezervatia 
naturală Tinovul Saru Dornei.  
Tinoavele sau turbăriile sunt zone în 
care se acumulează turba, un sol 
foarte bogat în materie organică 
provenită de la plante, slab sau deloc 
descompusă  d in  cauza  l ipse i 
oxigenului. Dupa vizitarea acestui obiectiv  ne imbarcam si pornim spre casa. In drumul 
nostru vom face un popas si  în statiunea  Vatra Dornei - supranumită si "Perla 
Bucovinei". Timp liber pentru prânz si plimbare. Seara ajungem la destinatie  (Bacau) in 
jurul orei 21:30,  functie de conditiile meteo si de trafic.

 

Inscrieri cu acont 
minim 250 lei

Servicii incluse in pret:
- transport cu autocar 
clasificat  pentru turism; 
- 2  n o p t i  c a z a r e  c u 
demipensiune  la hotel  
3*, camere de 2 locuri cu 
g rup  san i ta r  s i  dus 
propriu;

-  p isc ine  exter ioare;  
plaja, sezlong,  billiard, 
tenis de masa, teren de 
fotbal, foc de tabara;

1 ora  -hidrobicicleta sau
barca cu vasle ori caiac;
-ghid însotitor din partea 
agentiei pe tot parcursul 
programului.

Nu sunt incluse in pret:
 -intrarile la obiectivele 
turistice din program.
    - excursiile optionale;
    -  asigurarea STORNO.

Tic
te 

 vac
ta

Tarif calculat pentru
 40 de platitori! 

750 ron

0744593864

Rel
ii 

si


sc

ri
i

Livi�

Lucia�
0756855154

A g e n t i a  d e  t u r i s m

All Tour Bacau

17 - 19  iunie  2022


	Page 1

