
 

 

Circuit SIGHISOARA & CHISINAU & IASI 

Perioada: 31.05 – 03.06.2018 

 

   

ZIUA I [Joi, 31.05]- Prezentarea la imbarcare, plecare pe traseul Craiova – Ramnicu Valcea – 

Sibiu – Sighisoara(~311 km). Se vor vizita: 

 

 Manastirea Cozia, un complex monahal medieval, situat în orașul Călimănești, pe 

malul râului Olt. Este o ctitorie a domnului Mircea cel Bătrân, extinsă și renovată de-a 

lungul istoriei sale multiseculare. 

 Sibiu, unul dintre cele mai reprezentative oraşe ale culturii româneşti, cu un patrimoniu 

arhitectural care se intinde pe 80 de hectare. Cetatea medievala a Sibiului, ramasa 

intacta dupa doua razboaie mondiale si neatinsa de regimul comunist, pastreaza inca 

spiritul si atmosfera secolelor de mult apuse 

 Sighisoara este un adevarat oras muzeu, care adaposteste o istorie de mii de ani, un 

oras unde convietuiesc in armonie mai multe nationalitati. Datorita arhitecturii sale 

remarcabile, a pozitiei dominante si a ambiantei geografice, orasul a fost supranumit 

inca de la sfarsitul secolului al XIX-lea „Perla Transilvaniei”. 

 

Timp liber si cazare in Sighisoara.  

 

ZIUA II [Vineri, 01.06]- Mic dejun si plecare pe traseul Sighisoara – Piatra Neamt - Chisinau 

(~455 km). Program: 

 

 Tur pietonal in Chișinău pe traseul: Universitate, Statuia Ștefan cel Mare, Parcul 

Poporului, Tribunalul, Parlamentul, Magazinul GUM. Opțional, se poate vizita Muzeul 

Național de Istorie. 

 Magazin Bucuria- Fabrică de bomboane, cartea de vizită a Republicii Moldova. 

 

Cazare & timp liber în Chișinău.  

 

 



 

ZIUA III [Sambata, 02.06] Mic dejun si program optional: 

 

   Orașul vinicol subteran Cricova- o cramă construită la 100 de metri sub pământ, 

într-o fostă mină, este cea mai importantă atracție turistică a Republicii Moldova. Vorbim 

despre crama pe unde călătorul se poate plimba cu maşina pe străzi subterane ce 

poartă nume de vinuri. Sunt peste 60 de kilometri de galerii, străbătute de conducte de 

vin ce se descarcă în butoaie uriaşe. Tariful excursiei opționale va fi comunicat ulterior 

și va include  transportul cu trenulețul în orașul subteran si degustarea de vinuri. 

 

 Deplasare pe traseul Chisinau – Iasi [~170 km]. 

 Cazare si timp liber in Iasi. 

 

 Tur panoramic si pietonal in zona centrala a orasului Iasi – Palatul Culturii, Piata Unirii, 

Catedrala Metropolitana, Casa Dosoftei, Manastirea Trei Ierarhi, Palatul Roznovanu, 

Manastirea Golia, Strada Lapusneanu, Universitatea Al.I.Cuza, Parcul Copou, Teiul lui 

Eminescu, Bojdeuca lui Creanga. 

 

ZIUA IV [Duminica, 03.06] Mic-dejun si deplasare pe ruta Iasi – Focsani – Bucuresti – 

Craiova(~625 km) 

 

 

Tarif: 499 Ron/ persoana(loc in camera dubla/tripla) 

Supliment Single: 100 Ron/ persoana 

 

Tariful include: 

- Transport autocar licentiat; 

- Cazare 3 nopti la hotel de 3* in Sighisoara, 4* in Chisinau, 3* in Iasi; 

- Mic dejun 

- Insotitor de grup din partea agentiei; 

- Tur panoramic Iasi. 

 

Tariful nu include: 

- Tarife excursii optionale; 

- Taxele de intrare la obiectivele turistice; 

- Alte taxe si cheltuieli personale. 

 


