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19. Septembrie 2020
Plecare din Cluj Napoca la ora 08.00 pe ruta Turda-Buru -Rimetea.
Gratie arhitecturii excelent conservate, precum si datorita pozitiei naturale privilegiate,localitatea Rimetea este un loc
de poveste, unde traditiile se impletesc cu vremurile de demult. Satul secuiesc este singurul din Romania care a fost
distins cu premiul Europa Nostra al comisiei Europene, datorita conservarii patrimoniului cultural.
Dupa ce observam casele varuite in alb, vizitam : Muzeul Etnografic, Cea mai veche casa din Rimetea, Moara de apa si,
optional, Piatra Secului.
Dupa ce am vizitat renumita localitate, ne indreptam catre Coltesti unde vom degusta un adevarat Gulas Secuiesc la
Conacul Secuiesc. Urmeaza sa vizitam ruinele cetatii Coltesti care a fost construita dupa invazia tatarilor din 1241, pe
colina localitatii vecine. Poate ca in prezent ruinele cetatii nu mai au un important rol de aparare, insa cu siguranta
acestea ofera o priveliste magica.
Ne continuam drumul catre Cheile Valisoarei, unde facem un scurt popas pentru a admira rezervatia naturala, peretii
de stanca de sute de metri care ascund pesteri si grote, turnuri si valcele.
Ne indreptam apoi catre Aiud unde vizitam Cetatea din Aiud. Solida Cetate ocupa cea mai mare parte a pietei centrale,
Piata Cuza Voda. Zidurile ei crenelate sunt neobisnuit de groase pentru dimensiunile constructiei.
Inainte de plecare vizitam Crama Plebanos din Aiud. Crama din centrul oraşului Aiud adăposteşte mii de litrii din
licoarea magică a lui Bachus, vinurile datând chiar şi din 1991. Cine doreste, poate cumpara din vinurile alese ale
zonei.
Seara tarziu ne indreptam catre casa.
Nota : excursia este posibila in orice data, la minim 15 persoane platitoare.

Servicii incluse
Transport
Ghidaj
Gula la Conacul Secuiesc
Vizita la Crama Plebanos din Aiud

Servicii neincluse
Intari la obiective turistice, muzee
Cheltuieli personale

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 09:16)

