Salina și Cheile Turzii
09 - 11 octombrie 2020
Durata: 3 zile / 2 nopți

Ziua 1: aprox. 345 km
Iași – Targu Frumos – Pascani – Mănăstirea Camarzani – Mănăstirea Slatina – Câmpulung
Moldovenesc – Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Dorna-Arini (așezământul
monahal construit în stil maramureșean este ctitoria ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului) –
Vatra Dornei – Mănăstirea Piatra Fântânele – Bistrița
Cazare: Bistrița

Ziua 2: aprox. 195 km
Mic dejun.
Bistrița – Gherla – Mănăstirea Nicula (închinare la icoana făcătoare de minuni a Maicii
Domnului)– Castelul Banffy - Cluj: Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului
(construirea catedralei a început în 1923 la inițiativa episcopului Nicolae Ivan și a fost terminată
abia în 1999 cu sprijinul mitropolitului Bartolomeu Anania, al cărui mormânt se regăsești în
cripta ierarhilor de sub Catedrala Mitropolitana) – Salina Turda (poposire pentru aerosoli
aprox. 1 h 30’ în cea mai frumoasă și modernă salină din România) - Cheile Turzii (plimbare
pedestra în cele mai spectaculoase chei din România) – Turda.
Cazare: Turda / Tg. Mureș

Ziua 3: aprox. 415 km

Mic dejun.
Turda/Tg. Mureș – Reghin – Toplița, Mănăstirea Sf. Ilie (închinare la icoana Maicii Domnului
cu Pruncul, pictată de Dumitru Belizarie, depusă de Patriarhul Miron Cristea pentru o noapte la
Sf. Mormânt al Mântuitorului și sfințită apoi la râul Iordan), Mănăstirea Doamnei (biserica din
lemn este monument istoric) – Borsec – Manastirea Petru Voda – Schitul Ortodox Sf. Nifon –
Targu Neamt - Pașcani – Iași
Tarif: 465 lei/pers., pentru grup de minim 30 persoane
Tarif: 520 lei/pers., pentru grup de minim 20 persoane
Servicii incluse:
 transport auto clasificat, cu aer condiționat și stație audio;
 cazare în hotel/pensiune de 2*/3*, în camere duble și triple;
 mic dejun;
 însoțitor grup.

Servicii neincluse:
 intrările la obiective;
 cheltuielile personale;
 mesele netrecute în program.

Suplimente și reduceri:
 supliment cameră single: 170 lei/persoană;
 minorul însoțit de doi adulți, cu vârsta de până la 5 ani neîmpliniți: 315 lei;
 minorul însoțit de doi adulți, cu vârsta între 5-10 ani neîmpliniți: 375 lei.
 Notă: Reducerile se pot modifica în funcție de numărul de copii din grup!

