Ținutul Secuiesc
06 – 08 mai 2022, 2 nopţi/ 3 zile
23 – 25 septembrie 2022, 2 nopţi/ 3 zile

Ziua 1 – Vineri, 06 mai/ 23 septembrie | Iași – Bacău – Miercurea Ciuc – Băile Tușnad
Întâlnire la ora 06:45 în fața magazinului Market, fostul magazin Billa (gară), plecare la ora 07:00 pe traseul Iași –
Roman – Bacau. In Miercurea Ciuc facem o plimbare prin centrul orașului, admirând arhitectura clădirilor de pe
strada pietonală Petofi Sandor și a Bisericii Mileniului. Vizităm apoi Bazilica din Șumuleu Ciuc, renumită pentru
orga sa și pentru statuia Fecioarei Maria. Cazare în Băile Tușnad la hotel Cicuaș 3* sau similar.
Ziua 2 – Sâmbătă, 07 mai/ 24 septembrie | Băile Tușnad – Micloșoara – Odorheiu Secuiesc – Băile Tușnad
Dupa micul dejun pornim spre Castelul Kálnoky din Micloșoara, o reședință nobiliară tipică pentru arhitectura
grofilor locali. Ne îndreptăm apoi spre Dîrjiu, un mic sat din Harghita, cu drumuri pietruite si case vesele, devenit
punct de atracție pentru numeroși turiști din țară și străinatate. Vizităm biserica fortificată, singura biserică secuiască
din Romania protejată UNESCO și inclusă pe lista Patrimoniului Mondial. La prânz ajungem la Odorheiu Secuiesc,
unde ne oprim pentru o plimbare, ceai și prăjituri în centrul istoric al orașului, frumos restaurat. Ne continuăm călătoria
cu o vizită la fabrica de bere artizanală „Tiltott Csíki Sör” (Adevărata Bere Interzisă) din Sânsimion, o bere
meșteșugită, nepasteurizată, fără aditivi sau conservanți, unde vom afla povestea războiului pentru brandul de bere
Ciuc. La final avem parte de o degustare pentru un drum de întoarcere vesel și lin. Cazare în Băile Tușnad la hotel
Cicuaș 3* sau similar.
Ziua 3 – Duminică, 08 mai/ 25 septembrie | Băile Tușnad – Lacul Sf. Ana – Tg. Secuiesc - Iași
Mic dejun la hotel. Călătorim spre lacul Sfânta Ana, singurul lac din Europa așezat într-un crater vulcanic și către una
dintre cele mai valoroase rezervații botanice ale României, Tinovul Mohoș. Ansamblul lacul vulcanic Sfânta Ana şi
tinovul Mohoş pot fi considerate drept una dintre cele mai curioase comori naturale din Europa. Apariția lor este legată
de formarea zonelor muntoase vulcanice pe marginea interioară a bazinului Transilvaniei. Ajungem apoi în
Tg.Secuiesc unde vizităm Muzeul Breslelor, ce oferă un tablou expresiv al trecutului orașului. Deplasare spre Iași pe
traseul Onești – Bacău – Roman.

Tarife:
Adult în cameră dublă
Adult în cameră single
Copil < 12 ani cu 2 adulți în cameră fără pat suplimentar

545 lei
715 lei
450 lei

Tariful include:
- 2 nopți de cazare la hotel Ciucaș 3* cu mic dejun
- Transport autocar
- Însoțitor de grup
Tariful nu include:
- Intrările la obiectivele turistice
Informații suplimentare:
Selectarea locurilor în autocar se face în ordinea înscrierilor.
Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fără a afecta structura programului.
Condiții de plată:
- 100 lei la înscriere
- Restul de plată cu 20 zile înainte de plecare

