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MĂNĂSTIRILE DIN BUCOVINA 
CIRCUIT CULTURAL RELIGIOS PE MELEAGURI MOLDOVENE 

4 zile / 3 nopţi 

 

 

 

500 RON / persoană 
Data plecării: 27 iunie 2014 

 
 

 

 

Tariful include: transport pe ruta programului, 2 nopţi cazare în cameră dublă la 

pensiune/hotel de 3*, 1 noapte cazare în cameră dublă la mănăstire, 3 mic dejunuri, 2 

prânzuri (ziua a II-a şi a III-a), asistenţă turistică pe toată perioada excursiei, taxa de 

parcare la obiectivele menţionate. 

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

 

 

 
Condiţii de înscriere: 

- achitarea la înscriere a avansului de 300 RON, diferenţa trebuie achitată cel târziu cu 15 

zile înaintea plecării; 

- prezentarea cărţii de identitate / buletinului; 

- pentru cazare în cameră single se plăteşte suplimentar tariful de 120 RON. 

 

 

 

Persoană de contact pentru înscrieri: 

Edith Ihasz 
Tel: 0722171756 

Mail: office@igazland.ro 
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Ziua I (vineri)  Făget – Piatra Neamţ 

 

Plecare din Făget (Parcul Central) la ora 7.00 

Călătorim pe traseul: Deva – Orăştie – Vinţu de Jos – Blaj – Târnăveni – Bălăuşeri – Sovata – 

Gheorgheni – Lacul Roşu – Bicaz – Piatra Neamţ 

Pe traseul urmat vom acorda o atenţie deosebită oraşului Blaj. Vom admira Catedrala Sfânta Treime şi 

ne vom dezmorţi picioarele printr-o scurtă plimbare prin Câmpia Libertății. Urmatoarea oprire va fi la 

Sovata pentru a servi un prânz fugar ori a face o scurtă vizită a staţiunii. Ne continuăm deplasarea spre 

Lacul Roşu unde vom poposi pentru a ne încânta cu deosebita privelişte a singurului lac de baraj natural 

din ţara noastră. Ţintind spre destinaţie ne vom bucura de minumatele panorame oferite de Cheile 

Bicazului privindu-le din autocar pentru ca înainte de cazare să vizităm şi Mănăstirea Bistriţa. 

Cazarea va fi în Piatra Neamţ la o pensiune de 3*/margarete, mic dejun inclus. 

 
Opţional, program de seară sau nocturn (în funcţie de ora sosirii): vizitarea oraşului Piatra Neamţ,  urcarea cu telegondola pe 

muntele Cozla pentru a putea admira oraşul şi împrejurimile. 

 

Ziua a II-a (sâmbătă) Piatra Neamţ – Mănăstirea Neamţ 

 

Plecare din Piatra Neamţ la ora 8.00 

Vizaităm Mănăstirea Văratec după care călătorim spre a descoperi particularităţile Mănăstirii Agapia. 

Ajunşi în Târgu Neamţ vom opri la Casa memorială Ion Creangă din Humuleşti urmând ca apoi să 

urcăm la Cetatea Neamţ. Prânzul va fi servit la o pensiune de 3* din Vânători-Neamţ. Urmatoarea vizită 

o vom realiza la  Mănăstirea Secu, iar ulterior la Mănăstirea Sihăstria. 

Cazarea va fi la Centrul Social – Cultural Sf. Paisie de la Neamţ din cadrul Mănăstirii Neamţ (condiţii 

3 *), mic dejun inclus. 

 

Ziua a III-a (duminică) Mănăstirea Neamţ – Suceava 

 

Plecare de la Mănăstirea Neamţ la ora 7.15 

Înainte de masă ne deplasăm la mănăstirile Moldoviţa - unde vom participa la liturghie şi Suceviţa. In 

drum spre Mănăstirea Putna  facem un popas la Marginea pentru a vizita Centrul de Ceramică 

neagră, Muzeul etnografic şi pentru a servi prânzul.  Ne vom îndrepta apoi spre mănăstirea lui Ştefan cel 

Mare după care încadrându-ne pe valea Sucevei, trecând de oraşul Rădăuţi vom sosi la Mănăstirea 

Dragomirna. Programul zilei va lua sfârşit abia după ce vom vedea Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul 

Satului Bucovinean şi Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”  din Suceava. 

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

 

Ziua a IV-a (luni)  Suceava – Făget 

 

Plecare din Suceava la ora 7.00 

Călătorim pe traseul: Suceava – Mănăstirea Humor – Mănăstirea Voroneţ – Câmpulung Moldovenesc – 

Vatra Dornei - Bistriţa – Dej – Turda – Alba Iulia – Deva – Făget 

Înainte de a ne lua rămas bun de la ţinuturile moldovene ne vom delecta cu farmecul a două perle din 

şiragul mănăstirilor bucovinene: Mănăstirea Humor şi Mănăstirea Voroneţ, pentru ca pe drumul de 

întoarcere spre casă sa mai oprim la Bistrita pentru  pauza de prânz. 

Sosirea  în Făget va fi la ore târzii (22.00). 
 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpia_Libert%C4%83%C8%9Bii

