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Cărări aurite în
APUSENI
Arieseni, Romania

Descriere Cărări aurite în APUSENI 3*, Arieseni, Romania
Munții Apuseni impresionează prin frumusețe, bogăție și autenticitate. O excursie în Țara
Moților ne încântă privirea, ne umple sufletele de bucurie și ne oferă energia necesară
pentru noi începuturi. Muzeul Aurului, unic în Europa, care deține cea mai mare colecție
de piese din aur nativ de pe continent, impresionează prin exponate din aur nativ,
originare din Munții Metaliferi. Niciunul din exponate nu a fost prelucrat de vreun meșter
aurar sau bijutier, acesta fiind unul dintre elementele speciale care definesc unicitatea
muzeului. După lucrări de renovare care au durat 5 ani, muzeul a fost redeschis
publicului în decembrie 2012.
La mijlocul lunii iunie, ne-am propus o călătorie în Apuseni, un program bogat, de trei
zile, încărcat cu multe obiective de vizitat. Ar fi păcat să ajungem în sudul Apusenilor și
să trecem pe lângă ele.
Vom pleca vineri, 10.07.2020, la ora 07:30 (îmbarcarea la 07:15), de la Casa Adam
Muller Guttenbrun (Timișoara) pe traseul: Timișoara-Deva-Brad-Țebea-AbrudCîmpeni-Albac-Gârda de Sus-Scărișoara-Arieșeni-Vârtop-Timișoara.
Ne vom odihni în zona stațiunilor Arieșeni-Vârtop (două nopți).
Program:
Ziua 1-2, 10-11 iulie: Muzeul Aurului, Dealul cu Melci, Cascada Pișoaia, Țebea, Peștera
Poarta lui Ionele, Cheile Ordâncușei, Ghețarul Scărișoara.
Zilele 2-3, 11-12 iulie: Vf. Piatra Grăitoare-1658 m, Cascada Vârciorog, Groapa
Ruginoasă, Arieșeni, Vârtop.
Programul va fi adaptat și are alternative pentru toate categoriile de efort.
Servicii incluse
• transport;

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (05.06.2020 17:37)

• cazare 2 nopți (cu mic dejun);
• însoțitor de grup pe toată perioada excursiei.

Servicii neincluse
• intrările la obiective.

Informatii utile
Excursia va avea loc pentru un numar de minim 30 persoane.
Ghidul poate modifica programul turistic fără a schimba structura acestuia.
Hoinărim!?

Tip proprietate
Pensiune

Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii
Circuit
Cazare
Masa

Oferte Cărări aurite în APUSENI 3*, Arieseni, Romania
Tip oferta
Partaj

Perioada
10.07.2020 - 12.07.2020

Double

Pret
93.00 EUR
82.67 EUR
2 nopti
1 adult

Double

10.07.2020 - 12.07.2020

186.00 EUR
165.33 EUR
2 nopti
2 adulti

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (05.06.2020 17:37)

