
 

Autocar -    plecare  din  Bacau 

 
 

 

ZIUA 1:  Satul muzeu Ciocanesti, Borsa - Drumetie Cascada Cailor  
Intalnirea cu ghidul va avea loc la ora 05:45 in parcare Stadion Municipal Bacau (Mc. 

Donald`s). Plecare la ora 06:00 spre frumoasa regiune a Maramureșului pe traseul: Bacau-
Roman–Campulung Moldovenesc – Iacobeni – Borsa– Oncesti. In drumul spre  Maramures  
facem  un  scurt  popas  in  comuna-muzeu  Ciocănești. Descoperim în Ciocănești o adevărată 
oază de tradiție bucovineană neatinsă parcă de trecerea timpului, casele frumos pictate 
asemenea ouălor incondeiate, peisajele pitorești și căldura cu care te întâmpină localnicii. 
Dupa aceasta incursiune in spatiul cultural-istoric bucovinean, traversam Carpatii  prin  pasul 
Prislop  si  ajungem in  Maramures, in statiunea Borsa, la urmatorul obiectiv al excursiei 
noastre.  De aici urcam cu telescaunul pana in Poiana Runcu Stiolului, dupa care ne bucuram 
de atmosfera muntilor Rodnei intr-o frumoasa drumetie, un traseu foarte usor, cu peisaje incantatoare si 
accesibil tuturor, pana la Cascada Cailor, cea mai inalta cadere de apa din Romania, de aproape 90 m inaltime. 
Vom afla de la ghid legenda  locului si alte povesti legate de acest remarcabil monument al naturii.   Dupa ce 
ne-am incarcat plamanii cu aerul proaspat si curat, cu imaginea spectaculoasa a cascadei in minte si in memoria 
aparatelor de fotografiat coboram cu telescaunul si plecam spre  valea Izei  pana in localitatea Oncesti unde 
vom ramane cazati urmatoarele doua nopti.                          

                                                               Cazare cu demipensiune. 
 

ZIUA 2:  Mocanita  de  pe Valea Vaserului; Maramuresul  istoric 
Mic dejun. Astazi ne bucuram de un alt simbol al Maramuresului: Mocăniţa! 

Mocanita este una dintre acele atracţii emblematice ale României, care reuşeşte 
an de an să aducă mii de turişti din toate colţurile lumii pentru o plimbare înapoi 
în timp, condimentată bine cu tradiţii româneşti. Va invitam la o plimbare agale 
cu bătrâna mocăniţă pe plaiuri maramureşene! Dupa acest minunat traseu ne 
imbarcam si pornim spre urmatorul obiectiv al zilei: Cimitirul Vesel de la 
Săpânța, loc in care aflăm povestea insolitelor cruci din lemn și a meșterului 

popular care le-a creat: Stan Ioan Pătraș. 
         Seara ne prinde pe Valea Izei unde  vom petrece seara in acelasi cadru minunat alaturi de gazdele 
noastre. Distractie si voie buna pana tarziu!                                                                       Cazare cu demipensiune. 

 

ZIUA 3: Monumente UNESCO si gospodarii traditionale de pe Valea Cosaului  

 Dupa micul dejun, ne luam la revedere de la gazdele noastre si pornim la drum 
spre Valea Cosaului pana in satul Budesti pentru a descoperi unele dintre cele mai 
frumoase sate și biserici din lemn din Maramureș. Vizităm biserica din lemn din 
Budești, monument aflat în patrimoniul UNESCO.  Satul Sârbi este locul perfect 
pentru vizitatorii pasionați de arta meșteșugarilor sau de instalațiile tehnice țărănești 
care astăzi par niște curiozități. Vedem o vâltoare și o moară pentru măcinat boabe, o horincarie și 
vizităm un atelier artizanal, pentru a afla mai multe despre un stil de viață devenit în alte locuri doar o 
amintire.    Dupa acest popas,  imaginea spectaculoasa a Maramuresului si a oamenilor speciali de aici ne 
imbarcam in autocar si plecam spre casa pe traseul: M o i s e i  -  Borsa-Iacobeni- Campulung Moldovenesc- 
Gura Humor- Roman- Bacau. Ajungem acasa seara in jurul orelor 22, in functie de conditiile meteo si de trafic. 

 

TARIF: 7 5 0 lei/ pers. 
Tarif calculat pentru minim 40 de platitori! 

Înscrieri cu acont minim de 250 RON 

http://www.hailabord.ro/2013/12/telescaun-borsa-dat-gata-asemenea-panorame.html
https://www.ropedia.ro/obiective/Maramures/Borsa/Cascada_Cailor/


 

 
Servicii incluse in pret: 
• transport cu autocar clasificat INTERNATIONAL pentru turism dotat cu scaune rabatabile, , 

climatronic, instalatie audio-video; 
• 2 nopti cazare cu demipensiune la pensiune traditionala  clasificata 3***  in  camere de 2-3 locuri cu grup 

sanitar si dus propriu in localitatea Oncesti- Maramures. 
• Seară maramureșeană cu program folcloric, muzică de petrecere și bucate delicioase; 
• ghid acreditat din partea agentiei pe tot parcursul programului. 

 
 

 
Nu sunt incluse: 
• intrarile la obiectivele turistice; 
• telescaun Borsa pentru ascensiune spre Cascada Cailor; 
• excursie Mocanita in ziua a 2-a; 
• cheltuielile personale. 

 
 

INFORMATII SI ÎNSCRIERI: 

AGENTIA DE TURISM ALL TOUR BACAU 
str. Pasajul Revolutiei nr. 3 

                            
Tel.    Livia 0744 593 864; 

       Lucian 0756 855 154 
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