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Maramureș - Pe alte
cărări
Viseu de Sus, Maramures

Descriere Maramureș - Pe alte cărări 3*, Viseu de Sus, Maramures
LA CERERE! PRIMIM TICHETE DE VACANȚĂ!
Noile destinații din acest "autentic muzeu din mijlocul Europei" includ trasee
montane spetaculoase și excursii în care te poți bucura de peisaje incredibile: peșteri,
cascade, rezervaţii naturale.
Vom pleca joi 24-27.09.2020, ora 7:30 (îmbarcarea la 7:15) de la Casa Adam Muller
Guttenbrun (Timișoara) pe traseul: Timișoara-Deva –Sebeș-Aiud-Rimetea-Baia MareMara –Vișeul de Sus-Borșa-Timișoara.
Vom opri și ne vom odihni la Baia Mare (o noapte) și în Stațiunea Borșa (două nopți).
Programul este adaptat și are alternative pentru toate categoriile …de efort.
Principalele obiective turistice:
- Rimetea - Piatra Secuiului - Rohia (Raiul Maramureşului) - Baia Mare;
- Pasul Gutâi - Creasta Cocoșului (drumeție și/sau popas-program opțional în funcție
de gradul de efort dorit) - Mara (păstrăvărie - opțional masa) - Mănăstirea Bârsana Monumentul de la Moisei - Stațiunea Borșa;
- Mocănița din Valea Vaserului, Cascada Cailor, Lacul Stiol;
Precizare: Programul pentru ultimele 3 obiective va fi intr-o singură zi. Pot fi făcute, la
alegere 1 sau 2 din aceste obiective in funcție de pregătire și diponibilitate la efort.
Cei ce optează pentru mocăniță vor face rezervarea anticipat la agenție și vor achita
biletul - pentru a se face programarea din timp.

Servicii incluse
• transport;
• cazare 3 nopți (cu mic dejun);
• însoțitor de grup pe toată perioada excursiei.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (08.01.2023 16:56)

Servicii neincluse
- intrările la obiective.

Informatii utile
*Note: 1) Excursia va avea loc pentru un număr de minimum 35 persoane.
2) Prețurile early-booking și ofertele speciale sunt valabile în limita locurilor
disponibile.
Hoinărim?
Tip proprietate
Pensiune

Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii
Circuit
Cazare
Masa

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (08.01.2023 16:56)

