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Descriere 1 Decembrie Maramures 2021 3*, Jud Maramures, Romania
Ziua 1:BUCUREȘTI -SIGHISOARA -BISTRITA -BORSA (cca. 525 km)
Pornim la 06:00 din parcarea Academiei Militare Carol I (acces dinspre Metrou Eroilor). La Sighisoara (obiectiv
UNESCO), admiram singura cetate medievala locuita din Europa de Est, construita pe doua “etaje”, unite prin Scara
acoperita. Sus se afla Biserica din Deal si Vechea Scoala, iar la baza, zidurile si restul cladirilor. Zidul a fost construit in
sec. XIV, cu o inaltime intre 4 si 14 metri, prevazut din loc in loc cu turnuri de aparare ce apartin diferitelor bresle
mestesugaresti. Din cele 14 turnuri construite initial, azi se mai pastreaza doar 9, cel mai important, devenit si
simbolul Sighisoarei, fiind Turnul cu Ceas, avand 7 figurine ce reprezinta zilele saptamanii. Ne plimbam pe stradutele
pitoresti incarcate de istorie, descoperind si casa in care s-a nascut faimosul Dracula.Continuam spre Bistrita si facem
un popas in centrul orasului, prilej de a admira Biserica Evanghelica (patrimoniu istoric de sec. XVI), monument de
arhitectura reprezentativ pentru tranzitia de la stilul gotic la cel renascentist. Sosire la Borsa, pentru cazare si cina
la hotel Paltinis (sau similar).
Ziua 2:BORSA -Bisericile BARSANA, BUDESTI si SAPANTA -Cimitirul Vesel -SIGHET (cca. 230 km)
Dupa micul dejun, timp liber in statiune sau optional (95 lei/pers), excursie laManastirea Barsana, atestata din sec. XIV,
care a fost desfiintata la sf. sec. XVIII, vechea biserica de lemn (monument UNESCO) fiind mutata de sateni in 1806
mai aproape de vatra satului. Complexul monahal actual a fost recladit in 1994, in stil traditional extrem de pitoresc si
cuprinde: intrarea pe sub turnul clopotnita, biserica in stil maramuresean, pana nu de mult cea mai inalta biserica de
lemn din lume, cladirea Staretiei, Casa Artistului (pentru a gazdui creatori de frumuseti sacre), chilii si anexe
gospodaresti si un Muzeu al istoriei zbuciumate a manastirii. Excursia optionala continua spre Biserica de lemn din
Budesti (datata 1643), care pastreaza picturi murale de sec. XVIII si camasa de zale a haiducului Pintea Viteazul. Ne
deplasam apoi spre Sighetu Marmatiei (atestat documentar in sec. XIV si care timp de peste sase veacuri a fost
capitala regiunii), cu Muzeul Satului Maramuresan, deschis in 1981, care cuprinde 30 de gospodarii, grupate pe
principalele subzone ale Maramuresului istoric. Urmeaza Cimitirul Vesel de la Sapana, faimos pentru crucile viu
colorate, inedite prin picturile naive si versurile in nuante umoristice, care prezinta scene din viata si ocupatia
persoanelor inhumate aici. Vizitam si Biserica de lemn a Manastirii Sapanta -Peri, considerata cea mai inalta biserica de
lemn din lume (78 m).Revenim la hotelul din Borsa pentru cazare si cina.
Ziua 3:BORSA -Bisericile POIENILE IZEI si ROGOZ -Manastirea ROHIA -MOISEI (cca. 225 km)
Mic dejun. Timp liber in hotel sau optional (85 lei/pers), excursie la Biserica de lemn Poienile Izei, construita in 1632
(sunt indicii ca ar putea fi chiar o data anterioara sec. al XV-lea) si inclusa in patrimoniul UNESCO, nu a fost afectata de
invazia tatara din 1717, fiind una din cele mai frumoase si bine conservate biserici din Maramures. Excursia optionala
continua spre Manastirea Rohia, construita in stil maramuresean in Tara Lapusului in 1923. Preotul paroh din Rohia a
ridicat manastirea in memoria fiicei sale Anuta, pe care a pierdut-o la varsta de numai 10 ani. Unicitatea acestui sfant
lacas este data si de bogata biblioteca cu peste 40.000 de carti si reviste cu tematica variata: istorie, arheologie, arta,
poezie si proza, muzica, stiinte, etnografie, filosofie, psihologie precum si biografii, memorii sau jurnale. Excursia
optionala continua cu o alta bijuterie inclusa in patrimoniul UNESCO, biserica de lemn Rogoz, datand din 1663. Cu o
arhitectura mai putin intalnita, biserica este bogat decorata atat pe exterior, cat si in interior, unde pictura din 1785
impresioneaza si astazi credinciosii si vizitatorii. Revenim apoi la Mausoleul de la Moisei, dedicat victimelor masacrelor
hortiste din 1944. Artistul Vida Gheza a realizat aici 12 figuri de piatra, dintre care 10 sunt masti traditionale
maramuresene si doar 2 chipuri umane in memoria martirilor ucisi pentru vina de a fi romani. Ne intoarcem la hotel
Paltinis pentru cazare si cina.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 16:57)

Ziua 4:BORSA -MOCANITA de pe Valea VASERULUI (cca. 45 km)
Mic dejun. Dimineata devreme ne deplasam la Viseu de Sus pentru o plimbare cu renumita mocăniţă, un tren cu aburi
cu ecartament ingust construit in 1932, pentru a transporta busteni, functionand in prezent in scop turistic, una din
atractiile emblematice din Romania. Dupa amiaza ne intoarcem la Borsa, pentru a ne bucura de facilitatile oferite de
celebra statiune. Cazare si cina.
Ziua 5:BORSA -Manastirile MOLDOVITA si VORONET -BUCURESTI (cca. 595 km)
Mic dejun. Pornim spre Man. Moldovita din sec. XVI, inclusa in Patrimoniu UNESCO. Admiram frescele excelent
conservate atat ca pictura interioara, cat mai ales exterioara, prezentand scene din viata Maicii Domnului, Martiriul
Apostolilor si faimoasa pictura cu tema Asedierii Constantinopolului, realizata la 1537. Urmeaza alt obiectiv UNESCO,
tot ctitorie a lui Stefan cel Mare: Man. Voronet (sec. XV), supranumita “Capela sixtina a Estului”, contruita in mai putin
de 4 luni (un record pt. acea vreme), a carei pictura interioara dateaza din vremea lui Stefan cel Mare, iar cea
exterioara din vremea lui Petru Rares. Pictura exterioara este unica prin nuanta culorii albastre realizata dupa o
formula secreta, ce a avut la baza mineralul azurit. Sosim in Bucuresti seara.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 16:57)

