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Hoinărind prin Apuseni, 

spre MARAMUREŞ! 
 

 

5 zile / 4 nopţi  
 

 

660 ron / persoană 
Data plecării: 05 septembrie 2014 

 
 

 

 

Tariful include: transport pe ruta programului, 4 nopţi cazare în cameră dublă/triplă la 

pensiuni/hoteluri de 3*, 4 mic dejunuri, 3 prânzuri (zilele II, III şi IV), asistenţă 

turistică pe toată perioada excursiei, taxa de parcare la obiectivele menţionate. 

Tariful nu include: taxa de intrarea la obiectivele turistice, alte cheltuieli personale. 

 

Grup minim: 16 persoane 

 
Condiţii de înscriere: 
- achitarea la înscriere a avansului de 400 RON, diferenţa trebuie achitată cel târziu cu 

14 zile înaintea plecării; 

- prezentarea cărţii de identitate / buletinului; 

- pentru cazare în cameră single se plăteşte suplimentar tariful de 160 RON. 

 

 

 

Persoană de contact pentru înscrieri: 

Edith Ihasz 

Tel: 0722171756 

Mail: office@igazland.ro 
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Ziua I (vineri)  Făget – Arieşeni (Vârtop) 
Plecare din Făget (Parcul Central) la ora 7.00 

Călătorim pe traseul: Deva – Brad – Câmpeni – Albac – Arieşeni 

Prima oprire va fi la Brad unde, în cadrul Muzeului Aurului vom admira una din cele mai importante 

colectii de minerale din lume. Ţintim mai apoi spre Ţara Moţilor unde ne vom familiariza cu cele 

mai reprezentative aşezări istorice, culturale dar şi economice ale moţilor: Abrud, Câmpeni, Roşia 

Montană, Albac, Arieşeni. Şi pentru că ne aflăm în inima Apusenilor ne vom îndrepta atenţia şi 

spre minunatele monumente ale naturii care prin unicitatea lor fac din acest colţ de ţară un paradis 

pentru iubitorii ineditului: Detunatele, peştera de la Scărişoara, Groapa Ruginoasă. 
Cazarea va fi în Arieşeni (Vârtop) la o pensiune/hotel de 3*, mic dejun inclus. 
 

Ziua a II-a (sâmbătă) Arieşeni (Vârtop) - Sighetu Marmaţiei 
Plecare din Arieşeni (Vârtop) la ora 8.00 

Cel dintâi popas va fi la Peştera Urşilor. Ne continuăm deplasarea în ţinutul crişurilor, iar după un 

tur al oraşului Oradea ne îndreptăm spre Maramureş. Prima oprire pe tărâmuri oşene va fi la 

Negreşti-Oaş. Aici, în cadrul muzeului în aer liber vom descoperi singurul loc în care se mai 

produce renumita ceramică de Vama şi totodată vom putea reconstitui adevarata viaţă a oşanului. 

Urmează să vizităm Mănăstirea Bixad pentru ca mai apoi să trecem prin pasul Huta în valea Tisei şi 

să ajungem la Săpânţa. Vom admira cea mai înaltă biserică din Europa si renumitul Cimitir vesel. 

Ne continuăm drumul spre Sighetu Marmaţiei. 

Cazarea va fi în Sighetu Marmaţiei la o pensiune/hotel de 3*, mic dejun inclus. 
 

Ziua a III-a (duminică) Sighetu Marmaţiei – Borşa 
Plecare din Sighetu Marmaţiei la ora 7.15 

Orele dimineţii le vom dedica văii Izei, unde aşezări încărcate de istorie ne aşteaptă să le descoperim 

farmecele arhitecturale dar şi spiritualitatea maramureşeană (Bârsana, Bogdan Vodă). In jurul 

prânzului părăsim depresiunea maramureşului şi ne vom aventura pe drumuri de înălţime. Vom 

admira panoramele oferite de munţii Rodnei, Maramureşului, Ţibleş,  de cei din grupa nordică a 

Carpaţilor Orientali, dar şi de minunatele văi care au favorizat dezvoltarea aşezărilor. Vom trece prin 

pasul Şetref spre Năsăud urmând valea Sălăuţei şi vom  descoperi lumea lui George Coşbuc chiar în 

casa natală a poetului. Vom servi masa de prânz în Năsăud după care vom vizita Muzeul memorial 

Liviu Rebreanu. Urmăm cursul Someşului Mare până spre izvoare şi vom face un popas la 

Mănăstirea Cormaia. Ne continuăm călătoria pe drumuri de munte spre bazinul superior al Bistriţei 

Aurii traversând pasul Rotunda. De aici însă ne vom aventura din nou spre depresiunea 

Maramureşului; trecând pasul Prislop coborâm pe valea superioară a Vişeului pâna la Borşa. 

Cazarea va fi in Borşa la o pensiune de 3*, mic dejun inclus. 
 

Ziua a IV-a (luni)  Borşa – Baia Sprie 
Trezirea va fi la ora 8.00 

După servirea micului dejun petrecem câteva ore în Borşa şi vom urca la Cascada Cailor. Traseul 

acestei zile ne va purta în depresiunea Maramureşului dar de data aceasta pe valea Vişeului. Ţintind 

spre Sighetu Marmaţiei vom opri la Moisei să vizităm mănăstire după care vom calatori spre Vişeul 

de Sus. Ajunşi în Sighetu Marmaţiei vom vizita Memorialul “durerii” şi Muzeul Satului 

Maramureşean. Ultima destinaţie a zilei va fi Baia Sprie, dar pentru a ajunge acolo va trebui să 

traversăm Munţii Gutai. 

Cazarea va fi in Baia Sprie la un hotel de 3*, mic dejun inclus. 
 

Ziua a IV-a (marţi)  Baia Sprie – Făget 
Plecare din Baia Sprie la ora 8.00 

Călătorim pe traseul: Baia Sprie – Jibou – Cluj Napoca – Turda – Alba Iulia – Deva – Făget 

Dacă în prima zi am călătorit prin Apuseni, pe parcursul acestei zile vom contura oarecum latura 

estică a grupei montane. Ajunşi în Cluj-Napoca vom vizita oraşul, după care ne vom îndrepta spre 

Turda. Aici vom accesa două obiective reprezentative, unul antropic - Salina Turda şi unul natural 

– Cheile Turzii. Ambele ne vor încânta şi ne vom putea continua călătoria spre casă cu imagini 

pitoreşti în memorie. Sosirea în Făget va fi la ore târzii. 


