Weekend Maramures
Autocar Timisoara si Arad
Barsana

Descriere Weekend Maramures Autocar Timisoara si Arad, Barsana
Weekend in Maramures
27.10 - 30.10.2022
Plecare Timisoara
Ziua 1 - Timisoara/Arad - Sapanta - Barsana
Plecarea dimineata devreme din Timisoara pe traseul Timisoara – Arad – Oradea – Sapanta - Barsana. In prima zi a
calatoriei noastre vom vizita Cimitirul Vesel de la Sapanata si Manastirea Sapanta Peri. Cimitirul Vesel de la Sapanta
este faimos pentru crucile mormintelor viu colorate și picturile naive reprezentând scene din viața și ocupația
persoanelor înhumate. Pe unele cruci există chiar versuri în care sunt amintite, deseori cu nuanțe umoristice,
persoanele respective. Manastirea Sapanta-Peri are 78 de metri inaltime si este cea mai inalta constructie de lemn din
Europa. Cina si cazare la Barsana.
Ziua 2: Barsana – Viseul de Sus – Valea Stejarului - Barsana
Dupa micul dejun vom pleca spre Viseul de Sus de unde ne vom imbarca pentru o frumoasa plimbare cu „Mocanita” pe
Valea Vaserului. Dupa amiaza vom participa la un atelier de creatie de sculptura/olarit/plimbare cu caruta in satul
pitoresc Valea Stejarului, în funcție de condițiile meteo. Cazare si cina la Barsna.
Ziua 3: Barsana – Borsa - Pasul Prislop – Barsana
Mic dejun. In aceasta zi vom fi mai activi si creativi. Ne indreptam spre Borsa, cu o scurta oprire la Manastirea Moisei.
Vom urca cu telescaunul si vom face o drumetie pana la Cascada Cailor, cea mai mare cascada din Romania cu o
cadere de apa de 90 de m. Ne contiuam drumul spre Pasul Prislop, pentru si mai multe priveliști tomnatice. Cazare si
cina la Barsana.
Ziua 4: Barsana – Sighetu Marmației – Timisoara
Mic dejun. Vom incepe ziua cu o vizita la Manastirea Barsana, cea mai veche biserica din lemn inclusa in patrimoniul
UNESCO. Apoi autocarul ne va purta in drum spre casa, insa nu inainte de a vizita orasul Sighetul Marmatiei, Muzeul
Satului Maramuresean si Memorialul Durerii. Vom ajunge in Timisoara spre seara.
TARIF: 950 ron/pers
Tariful este calculat pentru 30 persoane platitoare. In cazul in care vor fi mai putini turisti, tariful se recalculeaza sau
excursia se reprogrameaza.
Ghidul are dreptul a de modifica programul pe zile, pastrand vizitele mentionate in program.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (05.12.2022 20:06)

Locurile in autocar se dau in functie de inscrierile in agentie.

Servicii incluse
Transport cu autocar
3 nopti cazare
Demipensiune (mic dejun + cina) la o pensiunea traditionala din Barsana
Ghid turistic local
Insotitor de grup din partea agentiei

Servicii neincluse
Intrari la obiectivele turistice:
Cascada Cailor – 40 lei/pers;
Mocanita – 75 lei/adult, 65 lei/pensionar, 50 lei/elev
Cimitirul Vesel – aprox. 10 lei/pers.
Muzeul Satului – 10 lei/adult, 5 lei/pensionar/copil
Memorialul Durerii – 15 lei/adult, 5 lei/pensionar/copil
·

Mesele de pranz

·

Alte cheltuieli de natura personala

Tip proprietate
Pensiune

Tip masa
Demipensiune

Tematica
Weekend

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (05.12.2022 20:06)

