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Maramureș
Baia Sprie, Romania

Descriere Maramureș 3*, Baia Sprie, Romania
Noile destinații din mereu același "autentic muzeu din mijlocul Europei" vor viza, în această
excursie și cadrul natural mirific …
Vom pleca joi 09.09 2021 ora 7:30 (îmbarcarea la 7:15) din parcarea McDonalds
(Circumvalațiunii colț cu str. Gh. Lazăr dinTimișoara) pe traseul: Timișoara-Deva –Sebeș-AiudRimetea-Baia Mare- Mara –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 dela MoiseiStațiunea 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 diponobilitate la efort) .
Cei ce optează pentru mocăniță vor face rezervarea anticipat la agenție și vor achita biletulpentru a se face programarea din timp.

Servicii incluse
- transport cu autocarul
- cazare 3 nopți (cu mic dejun)
- însoțitor grup.

Servicii neincluse
Nu sunt plătite intrările la obiective.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (08.01.2023 10:32)

Informatii utile
Note: Excursia va avea loc pentru un număr de minimum 35 persoane.

Prețul early-booking și ofertele promoționale sunt valabile în limita locurilor disponibile.
Excursia se poate achita și cu vouchere de vacanță.
Ghidul poate modifica programul turistic fără a schimba structura acestuia.

Tel. rezervări/plăți: 0721 215 111 .
Detalii desfășurare excursie tel : 0722242298 .

Tip masa
Demipensiune

Tipuri servicii
Circuit
Autocar
Cazare
Mic dejun
Insotitor de grup

Tematica
Wildlife nature
Tours

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (08.01.2023 10:32)

