
Circuit autocar

Cluj Napoca- Corund - M. Nicula - Tg. Mures
    Ziua 1   
  Csiki S (fabrica  be) - Cu (eli camica) 

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 – Comanesti -Miercurea Ciuc - 
Sansimion (fabrica de bere Csiki Sor) - Corund - Turda - Cluj Napoca

Primul popas turistic va fi la Fabrica de Bere artizanala Csiki Sor. Aici vom degusta 
cateva sortimente de bere, intr-un  interesant tur al fabricii cu 
prezentarea technologiei fabricarii berii. Vizita si degustarea 
(25 lei) nu sunt incluse in costul excursiei, se achita in autocar la 
ghid.  Continuam programul excursiei 
ca t re  in ima Transi lvanie i  s i  ne 
indreptam spre Corund, cel mai mare 
centru de artizanat din tara, cu peste 

1500 de locuitori implicati in producerea produselor artizanale. Ne 
plimbam pe strazile Corundului pentru a admira si cunoaste 
motivele traditionale cioplite in portile secuiesti si vizitam un 
atelier de ceramica pentru a desoperi tainele olaritului pastrate cu sfintenie din tata in fiu. 
Seara ajungem in Cluj-Napoca, al patrulea oras ca marime din Romania si unul dintre cele 
mai importante centre academice, culturale si industriale din Romania. 

                                                              Cazare cu  mic dejun  hotel 3*  Cluj Napoca

    Ziua 2     Cluj Napoca - Nicula - Caelul Bffy

Mic dejun. Prima parte a zilei o dedicam unui popas spiritual la Manastirea Nicula  
renumita pentru icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul,  unul dintre 
cele mai vechi asezaminte monahale nu doar din spatiul transilvanean, ci din intreg spatiul 
romanesc. Continuam programul excusiei catre localitatea Bontida unde vizitam Castelul 
Bánfy, numit si Versailles-ul Transilvaniei, odinioara resedinta uneia dintre cele 
importante familii de nobili maghiari.  Ultima parte a zilei o dedicam unui tur pietonal cu 
ghid local in Cluj Napoca.  Incepem cu Piata Avram Iancu. 
Aici admiram statuia eroului, catedrala ortodoxă, Teatrul 
National si Opera, cu un amestec arhitectural de renascentist-
baroc-secesiune reprezentativ pentru multe clădiri importante 
din vestul României. Plimbarea continua până  la Piata Unirii, 
unde vom admira printre altele  Biserica  gotică Sf. Mihail, 
una dintre cele mai populare atractii turistice din Cluj-Napoca. 
Este a doua cea mai mare biserică gotică din România (după Biserica Neagră din Brasov) si 
a fost contruită în secolele XIV-XV.      

                                                              Cazare cu  mic dejun  Hotel 3* Cluj Napoca 

Ziua 3     Cluj Napoca - Tg. Mus - Com - Bacau
       Dupa micul dejun ne luam la revedere de la gazdele noastre si pornim la drum pentru a 
descoperi alte locuri incantatoare din Transilvania. Ultima zi a excursiei noastre este 
dedicata orasului Targu Mures, unde admiram Cetatea inconjurata de un zid de aparare si 
cu sapte bastioane, Biserica Reformata din Fortareata, cea mai veche din oras, construita 

de Franciscani in sec. XIV.   La inceputul sec.XVIII, a fost 
realizata una din perlele baroce din Transilvania, Biserica Sf. 
Ioan Botezatorul, al carui interior este cu adevarat luxos.  
Strabatem Piata Trandafirilor spre Palatul Culturii si Vechea 
Primarie, ambele de la inceputul sec. XX. Primaria reflecta 
arhitectura gotica, exteriorul bazandu-se pe motive populare 

maghiare-secuiesti din ceramica policromatica. 
    Dupa turul pietonal ne imbarcam in autocar si pornim spre casa. Ajungem in Bacau 
seara, in jurul orei 20:30, functie de conditiile meteo si de trafic. 

 

Inscrieri cu acont 
minim 200 lei

Servicii incluse in pret:

- transport cu autocar 
clasificat  pentru turism; 
-2 nopti cazare cu mic dejn 
hotel Stil 3* Cluj Napoca, 
camere de 2 locuri cu 
g rup  san i ta r  s i  dus 
propriu;

-ghid însotitor din partea 
agentiei pe tot parcursul 
programului.

Nu sunt incluse in pret:
-  ghid local Cluj Napoca;
 - ghid local Targu Mures
 -intrarile la obiectivele 
turistice din program.
  -  asigurarea STORNO.
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