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Perioada: 4 – 7 aprilie 2015 (4 zile). Pret: 499 lei 

 

Maramuresul este o regiune etnografica vie, deja cunoscuta in lume pentru unicitatea traditiilor si obiceiurilor sale 
folclorice, traditii care au semnificatii directe, pentru viata de zi cu zi. De exemplu, de sarbatoarea Floriilor, se merge la 
biserica cu ramuri de salcie (matisoare) care se sfintesc, se duc acasa si se aseaza la icoane, pentru a pazi tot anul casa 
de necazuri. Vom intalni copii si tineri ca si noi, care traiesc… ALTFEL ! 
 

 
PROGRAM : ziua 1 , ziua 2 

 Ziua 1, Sambata 4 aprilie 2015 

Ora 7,30 – plecare spre Borsa, Maramures 

Sighisoara – singura cetate medievala inca locuita din S-E 

Europei. Patrimoniu UNESCO. Oprm pentru pauza de masa si 
apoi ne plimbam timp de 30 min pe stradutele burgului. 

Reghin – Colectia Oologica a lui Kalaber Ladislau, cea mai 

complexa colectie de profil din Europa de S-E, cuprinde oua de 
la 218 specii de pasari din Europa. 

Seara ajungem al Borsa, cazare la Pensiunea Vaduri.  

De Florii ii sarbatorim pe toti cei care poarta nume de flori: Florin, 

Florentin, Narcis, Viorel, Camelia, Violeta, Iris, Lacramioara, 
Viorica, Crina, Brandusa, Laura, Margareta… LA MULTI ANI! 

Ziua 2, Duminica 5 aprilie 2015, Duminica Floriilor 

In dimineata de Florii vom vizita bisericile de lemn din Ieud si 
Bogdan Voda, ii vom admira pe maramureseni in port popular 

si vom primi si noi crengute de salcie sfintite. Biserica de lemn 
din Ieud Deal este inscrisa in patrimoniul UNESCO (grupa 
Biserici de lemn din Maramures) 

Moisei – ne vom opri la Monumentul Eroilor de la Moisei, 

ansamblu sculptural care aminteste de uciderea romanilor in 
timpul retragerii turpelor maghiare din Ardeal, la finalul celui 
de-al Doilea Razboi Mondial. 

Din Borsa urcam cu telescaunul la Cascada Cailor, cea mai 

inalta cascada din Romania. 

Borsa, cazare la Pensiune Vaduri. 

Ziua 3, Luni 6 aprilie 2015 

Sighetul Marmatiei, Memorialul Victimelor Comunismului 
si al Rezistentei. Vizitam fosta inchisoare politica din Sighetul 

Marmatiei, transformata prin efortul poetei Ana Blandiana si a 
Fundatiei Academia Civica in muzeu pentru pastrarea 
memoriei poporului roman. In anul 1998, Memorialul de la  

PROGRAM : ziua 3 , ziua 4 

 

Sighet a fost nominalizat de Comunitatea Europeana printre 
primele trei locuri de cultivare a memoriei europene, alaturi 
de Memorialul de la Aushwitz si de Memorialul Pacii din 
Normandia. 

Cimitirul Vesel de la Sapanta – cel mai vizitat obiectiv de 

acest fel din Europa, cu cruci viu colorate, cu picturi naïve si 
pe alocuri cu versuri umoristice. O altfel de atitudine in fata 
“marii treceri”. 

Manastirea Sapanta Peri – cu cea mai inalta biserica de 

lemn din lume, cu hramul Sfantului Arhanghel Mihail. 
Biserica este inalta de 78 m ( mai inalta decat Statuia 
Libertatii din New York), iar crucea din varf poate fi vazuta 
din Ucraina!  

Muzeul Satului Maramuresean din Sighetul Marmatiei, cu 

exponate vechi si de 400 de ani! 

Borsa, cazare la Pensiune Vaduri. 

Ziua 4, Marti 7 aprilie 2015 

Ora 7.30 dimineata pornim spre casa, pe ruta: Bistrita, Reghin, 
Tg Mures, Sighisoara, Brasov. 

Scurte opriri la:  

Viscri – sat situat intre Sighisoara si Brasov, care 
adaposteste una dintre cele 6 biserici sasesti fortificate 

intrate in patrimonial UNESCO. Printul Charles al Marii 
Britanii si-a cumparat o casa traditionala in Viscri si viziteaza 
frecvent zona. 

Stejarul de la Mercheasa – cel mai batran stejar din tara, 

vechi de 900 de ani, stejar care a prins vremea cnezatelor si 
a voievodatelor…  

Organizatori: ITINERA NOVA ( tel 0720349640) & MIRIAM MI TOURISM ( tel 0723645180 si 0722220631) 



 

PREȚ,  în funcție de distanța până la Curtea de Argeș:     

 475 lei pt plecari din Brașov  

 499 lei pt plecari din Bacău si Onesti 

 499 lei pt plecari din Ploiești  

 510 lei pt plecari din București  
 
Preț pt grup de 40 elevi și adulți.  

Plata se poate efectua in 4 rate (ianuarie-aprilie 2015) 

FACILITATI PENTRU PROFESORI:  

 INTOCMIREA DOSARULUI ACTIUNII, conform 
Ordinului MEN 3060 privind aprobarea Condițiilor de 
organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor 
activități de timp liber în sistemul de învățământ 
preuniversitar 

 Eliberarea adeverinței pentru cadrele didactice care au 
participat la Programul cultural România mea 

 O gratuitate la 10 elevi si asigurarea mesei cadrului 
didactic pe durata programului (similara diurnei) 

 

Pretul include: 

 Transport cu autocar turistic *** 

 Cazare in Borsa la pensiune***, 3 nopti 

 Masa: mic dejun si cina. 

 Gratuitati pentru profesori: 1 cadru didactic la 10 
elevi / participant. 

 Material documentar cu infomații asupra obiectivelor 
trecute in program. 

 Coordonare actiune din partea agentiei de turism 

 

 

Pretul nu include: 

 Masa de pranz 

 Bilete de intrare la obiective turistice si la telescaun 

 Alte cheltuieli decat cele trecute la Pretul include 

 

 

PROGRAM EXTRAȘCOLAR ORGANIZAT IN PARTENERIAT DE AGENTIILE DE TURISM : 
 

ITINERA NOVA 
Licența Nr 6079 / 2011 

Sediu: Ploiești, Str Orzari Nr 6 

Tel. 0720.349.640 
E-mail : office@avenitvacanta.ro  

 

MIRIAM MI TOURISM 
Licența Nr 4270/2005, reînnoită în 2014 

Sediu: Poiana Sărată, Nr 244, Jud. Bacau 

Tel. 0234.337.990 si 0723.645.180 
E-mail : miriamturism@yahoo.com, office@miriamturism.ro 

Site: www.miriamturism.ro 
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