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Vacanță în Țara
Dornelor
Vatra Dornei, Grecia

Descriere Vacanță în Țara Dornelor 3*, Vatra Dornei, Grecia
<---

SOLD OUT

--->

Succesiune de 3 grupaje de excursii de vineri 13.08.21 seara, până luni 23.08.21
dimineața. Se poate participa la toate sau parțial, la una, sau două succesive.

Crucea Giumalăului | 13.08 - 16.08.2021

Primul grupaj din Vacanța în Țara Dornelor, două excursii de o zi în Masivul Giumalău.
Ziua 1, 13.08.2021 Vineri vom pleca cu trenul, la cușetă, din Gara CFR Timișoara către Vatra Dornei.
Ziua 2, 14.08.2021

Sâmbătă dimineața ajungem cu trenul , la cușetă, în Vatra Dornei. Lăsăm

bagajele la cazare și plecăm doar cu rucsacul de tură. Ne propunem să avem un ritm de mers
lejer , de plăcere , să fim cât mai mult din timp la altitudini de peste 1000 de metri, cu aer
curat , ozonat, dincolo de canicula citadină. Din Gara stațiunii Vatra Dornei vom urca peste
Obcina Mare din Giumalău, pe lângă Vf-ul Bârnărel 1321 m și vom ajunge pe la amiază la
Cabana Gigi Ursu . Loc superb la aproximativ 1400 m altitudine, atît de drag poetului Adrian
Păunescu , prieten bun , cu cine altcineva dacă nu ...chiar cu Gigi Ursu. Până aici am străbătut
o porțiune din nordul traseului Via Transilvanica. Cabana este bine aprovizionată și, după voie,
vom putea lua masa aici. Vom vizita zona, biserica Sf. Paraschieva și vom reveni în stațiune.
Ziua 3, 15.08.2021

Duminecă , după micul dejun, ne vom îndrepta spre Vf-ul Giumalău (1858 m)

acolo unde se găsește și Crucea Giumalăului. Vom urma un traseu ce trece pe la Cabana
Giumalău .Până la intrarea în traseu și apoi revenirea în stațiune ne vom deplasa cu un
microbuz. Seara, putem lua drumul retur, tot la cușetă și ajungem luni dimineața, 16.08.2021,
în Timișoara.
Sau...continuăm din Vatra Dornei cu următoarele grupaje de excursii.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 01:42)

Hoinari prin Vatra Dornei | 15.08 - 20.08.2021

Al doilea grupaj de plimbări/drumeții, după Crucea Giumalăului, începe luni dimineața și se
termină joi seara. Programul este crescendo din punct de vedere al efortului și se desfășoară la
peste 800 m altitudine, atît cât are stațiunea Vatra Dornei. Plecare din Timișoara, duminecă
seara, cu trenul la cușetă pentru cei care ni se alătură doar de la al doilea grup.
Ziua 3, 16.08.2021

Luni - un program mai lejer , cuprinde un tur de prezentare al stațiunii Vatra

Dornei.
Ziua 4, 17.08.2021

Marți - drumeție cu sau fără telescaun pe Dealul Negru ( 1301 m), fiecare

după puteri. Ajungem la primele tufe de zmeură !
Ziua 5, 18.08.2021

Miercuri - Drumeție pe malul Bistriței la Dorna Arini la superbul Complex

Mănăstiresc Acoperământul Maicii Domnului.
Ziua 6, 19.08.2021

Joi – Ne încercăm forțele pe Munții Suhard .Pe un traseu de creastă, cu locuri

de belvedere, ne vom îndrepta spre Vf-ul Oușorul (1639 m) . Și dacă vor fi printre noi ,unii ce
nu vor ajunge pe vârf, se va datora …prea multelor tufe de zmeură. Joi seara se încheie al
doilea grupaj (doar pentru cei ce nu continuă) la gara stațiunii Vatra Dornei. Turiștii care pleacă
după finalizarea celui de al doilea grup, vor pleca seara din Vatra Dornei și vor ajunge
în Timișoara, vineri dimineața, cu trenul la cușetă.

Transrarăul - Pietrosul Călimanilor - 12 Apostoli | 19.08 - 23.08.2021

Al treilea grupaj din seria Vacanță în Țara Dornelor cuprinde câte o excursie în fiecare zi cu
plecare din Vatra Dornei . Cei care ni se vor alătura doar pentru ultimul grupaj, vor pleca joi din
Timișoara și vor ajunge vineri dimineața la Vatra Dornei , tot cu trenul, la cușetă. Destinațiile în
cele 3 zile sunt cele arătate mai jos.
Ziua 7, 20.08.2021

Vineri - Vom străbate cu microbuzul/autocarul spectaculoasa traversare peste

Rarău. Vom vizita Mănăstirea Rarău și vom face două scurte drumeții. Una la impresionantele
priveliști de pe Piatra Șoimului și cea de-a doua, un circuit la Pietrele Doamnei.
Ziua 8, 21.08.2021

Sâmbătă – Excursie spre dispărutul vârf Negoiul Unguresc, “înghițit “ acum de

fosta Exploatare de Sulf din Călimani. Vom intra în rezervație, o vom vizita și ne vom aventura
spre Pietrosul Călimanilor (2100m ) . Din pasul dinspre Bistrița, dintre Moldova și Ardeal drumul
spre Pietrosul Călimanilor este dus –întors Oricine poate ajunge aici cu ușurință chiar dacă nu
va urca pe vârf. Panorama e greu de descries.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 01:42)

Ziua 9, 22.08.2021

Duminecă - Pe versantul Călimanilor dinspre Gura Haitii vom urca 3-4 ore

spre cei 12 Apostoli. Prin pădure, apoi pe creastă, unde sus un panotaj, înainte de vârf, te ajuta
sa identifici Piatra Dornei, Pietrosul, Negoiul Unguresc, Călimănești Izvor.
După ce vom fi numărat apostolii și ne veți spune câți sunt, ne vom întoarce la Vatra Dornei ,
Ne vom lua rămas bun de la Vacanța în Țara Dornelor și , din nou la cușetă, vom ajunge luni,
23.08.2021, dimineața în Timișoara.

Observații

Costul pentru toate cele 3 grupaje este 1760 lei/pers/partaj, până la data de 12.07.21 și 1850
lei/pers după această data, în limita locurilor disponibile. Se pot utiliza vouchere de vacanță !
Cei ce doresc să participle doar la unul din grupaje, prețurile sunt date la eveniment. Se poate
participa și doar la două grupaje alăturate. Astfel pentru primul și al doilea, prețul este de 1130
lei/pers până la data de 12.07.21 și 1190 lei după această data. Pentru al doilea și al treilea
grupaj , prețul este de 1399 lei/pers până în data de 15.07.21 și 1450 lei/pers , după această
data.
Instrucțiuni de rezervare
1. Se poate rezervare întreaga vacanță cu plecare din 13 august, dar și una din cele două succesiuni de grupaje.
2. Pentru a alege prima succesiune, Crucea Giumalăului + Hoinari prin Vatra Dornei, selectați din calendarul
alăturat data de 13 august 2021.
3. Pentru a alege a doua succesiune, Hoinari prin Vatra Dornei + Transrarăul- Pietrosul Călimanilor - 12
Apostoli, selectați din calendarul alăturat data de 15 august 2021.

Servicii incluse
- Transport cu trenul, la cușetă Timișoara - Vatra Dornei
- Transport auto la destinație pentru deplasări către intrăriile pe trasee
- Cazare cu mic dejun inclus
- Însoțitor și ghid din partea agenției

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii
Circuit
Cazare
Masa
Ghid
Insotitor de grup

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 01:42)

Activitati

Tematica
Adventure
Tours

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 01:42)

