Sarbatoarea Rusaliilor in
Maramuresul Istoric

Descriere Sarbatoarea Rusaliilor in Maramuresul Istoric 3*

Sărbătoarea Rusaliilor în Maramureșul istoric
Perioada 19.06.2021-21.06.2021
Tarif : 450 Ron/persoană
Ziua 1 (19.06.2021)Plecare din Cluj la ora 07:00, pe ruta Cluj-Dej-Baia Mare- Sighetul
Marmației-Săpânța.Vizită la Săpănța la Cimitirul Vesel, unul dintre cele mai cunoscute
obiective turistice, inedita creație a artistului popular Stan Ion Pătraș. În apropiere de
Cimitirul Vesel, avem posibilitatea de a vizita Mănăstirea Peri despre care se spune că ar
fi cea mai înaltă construcție de lemn din Europa (aprox. 75 de metri). Urmează să vizităm
Cimitirul Săracilor, situat la mai puțin de 50 de metri de frontiera româno-ucrainiană și
este un ansamblu arhitectural care este inclus azi în Memorialul Victimelor
Comunismului.Tur panoramic in Sighetul Marmației. Ne îndreptăm spre stațiunea
balneară, Ocna Sugatag, aflată la poalele Munților Gutâi. Cazare în Ocna Șugatag la
unitate de 3* cu piscină.
Ziua 2 (20.06.2021) Rusaliile. Mic dejun. Plecare spre Budești, unde avem posibilitatea
să vizităm minunata biserică de lemn care este cea mai mare dintre cele 8 lăcașuri de
cult maramureșene înscrise în UNESCO. Vom participa la Sfanta Liturghie. Întoarcere la
Ocna Sugatag-timp liber pentru baie etc.
Ziua 3 (21.06.2021) Mic dejun. Ne continuăm încursiunea în legendarul Maramureș și
ajungem la complexul monahal de la Bârsana, cunoscutul colț de rai de pe Valea Izei.
După vizită, pornim spre Cluj-Napoca.
Oferta conține :
àtransport autocar/microbuz
à2 nopți cazare cu mic dejun Hotel 3* - cu piscină
àGhid atestat pe tot parcursul circuitului
Oferta NU conține :
àPrânz și cină. Cina 40lei/persoană. Masa de Rusalii 50lei/persoană
àSăpânța 5 lei/persoană, Bârsana -5 lei /persoană

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (28.07.2021 11:33)

Condiții de înscriere
La înscriere se achită un avans de 50%, iar restul cu 10 zile înainte de
plecare!!!
Condiții de penalizare în caz de renunțare
50% dacă renunțarea se face din momentul înscrierii și până la 10 zile înainte de plecare
100% dacă renunțarea se face cu mai puțin de 10 zile înainte de plecare
Oferta este valabila pentru un grup minim de 20 de persoane.
In cazul unui grup mai mic, agentia isi rezerva dreptul de a schimba mijlocul de transport sau hotelurile, cu
informarea prealabila a calatorilor inscrisi. Agentia organizatoare (Tour Operatorul) poate anula excursia in cazul
nerealizarii numarului minim de turisti si are obligatia de a instiinta calatorii nu mai tarziu de sapte zile inainte de
inceperea executarii pachetului,conform Ordonantei nr.2, articolul 13, alin.5.
Agentia isi rezerva dreptul de a modifica programul in cazul in care acest lucru este necesar!

Tipuri servicii
Circuit
Ghid

Tematica
Culture history
Traditions customs

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (28.07.2021 11:33)

