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Hai Hui la Borsec 
25 – 27 martie 2022 

Ziua 1 (vineri, 25 martie 2022): Satu Mare – Borsec (350 km) 

Pornim la ora 7.30 dimineața din Satu Mare spre Borsec. Prima oprire 
o facem la Reghin, orașul viorilor, în care omul ascultă lemnul ce 
vorbește limba universală – muzica. Facem un tur pietonal pentru a 
afla povestea Bisericii de lemn în care a slujit Petru Maior, apoi 
vedem Biserica evanghelică,  Piramida viorilor și Fântâna cu steme 
din piața centrală, cele mai importante simboluri ale orașului 
supranumit Noua Cremonă. Dupăamiază ajungem la Borsec, Cină și 
cazare la pensiunea Bella 3*.  

Ziua 2 (sâmbătă, 26 martie 2022): Borsec 

Mic dejun bufet și timp liber pentru plimbare prin împrejurimi. 
Stațiunea este ideală pentru drumeții și se laudă cu cel mai 
frumos traseu amenajat din România: Poiana zânelor te 
întâmpină cu un decor de poveste, cu bazine cu apă; Grota 
urșilor este un mic canion de travertine, una dintre puținele 
grote naturale în travertine din țară; Peștera de gheață ascunde 
un tărâm înghețat format dintr-un culoar strâmt de stânci, unde soarele nu reușește să ajungă 
niciodată; Izvorul Pierre Curie este singurul izvor din Borsec care conține Radiu (i s-a dat 
numele după cel care a descoperit acest metal alb argintiu) și apele lui sunt folosite la tratarea 
gastritelor, a afecțiunilor hipertiroidiene și a anemiilor; Mofeta sau izvorul străvechi a secat în 
urma exploatării Carierei de travertine, dar emanațiile de gaze au efecte benefice asupra 
organismului; Cetatea bufnițelor oferă un peisaj panoramic mirific cu stânci, rocă golașă, păduri 
de brad și prăpăstii. Dupăamiază timp liber pentru relaxare, ciubăr și saună. Cină și cazare la 
pensiunea Bella 3*. 

Ziua 3 (duminică, 27 martie 2022): Borsec – Satu Mare (350 km) 

Mic dejun bufet, apoi plimbare pe aleea 7 izvoare și vizită la 
Muzeul Apelor Minerale. Nu degeaba Franz Jozsef, împăratul 
Austriei, a numit localitatea Regina Apelor Minerale. Coroana 
a cam picat în ultima vreme, dar tot a rămas demnă de o vizită 
de sfărșit de săptămână. La Toplița facem o plimbare spre 
Mănăstirea Doamnei, ctitorită în 1658 de către doamna Safta, 
soția voievodului moldovean Gheorghe Ștefan, când acesta a 
fost alungat de pe tronul Moldovei, fiind nevoit să ia drumul 

pribegiei în Transilvania. Sosire acasă în cursul serii.  
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Notă: dacă vremea permite, se poate schia la Borsec pe o pârtie de dificultate medie, cu 
nocturnă (în general, pârtia e deschisă doar până în 15 martie). 

Preț:  

 550 lei de persoană;  
 Se poate achita numerar sau cu card de vacanță; 
 Înscrieri cu avans 200 lei (în limita locurilor disponibile): 3 martie 2022.  

Informații și înscrieri:  

 Tel. 0743 848 363 

Incluse:  

 transport cu autocar categoria I; 
 2 nopți de cazare cu demipensiune (mic dejun bufet și cină cu 3 feluri) în vilă 3* recent 

renovată, cu saună (posibil se plătește suplimentar), ciubăr (inclus în preț). 

Nu sunt incluse:  

 alte mese înafara celor menționate; 
 intrare la Muzeul Apelor Minerale. 

 


