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Sărbători de Paște la Arieșeni 

22 – 25 aprilie 2022 

Ziua 1 (Vineri, 22 aprilie 2023): Satu Mare – Arieșeni (275 km)  
Plecare la ora  8.00 din Satu Mare spre Arieșeni. Odată ce trecem de Oradea ne 

lăsăm pătrunși de farmecul peisajului montan îmbrăcat în haine de primăvară. 

Opțional drumeție la Groapa Ruginoasă. Relaxare la soare pe dealurile din jurul 

pensiunii sau la piscină. Cină și cazare la Vila Giulia Arieșeni.  

Ziua 2-3 (Sâmbătă – Duminică,  23 - 24 aprilie 

2022): Arieșeni – Mănăstirea Albac – Cascada 

Pișoaia – Dealul cu Melci 

Mic dejun bufet îmbogățit cu produse din gospodăria 

proprie (zacuscă, gem, etc.) și ouă roșii. Participare 

(opțional) la Slujba de Înviere la Biserica din Arieșeni. 

Vizită la mănăstirea Albac pentru Slujba de Paște. În funcție 

de vreme, drumeție de jumătate de zi la Cascada Vârciorog, 

cascada Pătrăhăițești, cascada Pișoaia și Dealul cu Melci sau alte trasee din zonă, 

sau relaxare la piscina interioară. Cină și cazare la Vila Giulia Arieșeni. Masă de 

prânz cu miel (sau cotlet de porc pentru cei care nu mănâncă miel) în duminica de 

Paște. 
 

Ziua 4 (Luni, 25 aprilie 2022): Arieșeni – 

Satu Mare (275 km) 

După micul dejun bufet îmbunătățit pornim spre 

peștera Poarta lui Ionele, o peșteră mică situată în 

Cheile Ordâncușei sau, în funcție de dorința grupului, 

spre o altă peșteră/ cascadă. Sosire acasă în timpul 

serii.   

 

Preț:  

• 895 lei de persoană pentru înscrieri până la data de 2 aprilie 2022; 

• 945 lei de persoană pentru înscrieri după data de 3 aprilie 2022; 
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• Se poate achita în numerar sau cu card de vacanță (mai sunt valabile 

alocările din 2019 și 2020). 

Incluse în preț:  

• transport cu autocar/ microbus modern de categoria I ; 

• cazare 3 nopți la Vila Giulia Arieșeni cu băutură de bun venit (care rămâne 

disponibilă până la plecare) și acces la piscina interioară; 

• 3 cine, 3 mic dejun și 1 masă de prânz în duminica de Paște; 

• seară cu muzică după cină… 

Nu sunt incluse în preț: intrarea la peșteră sau alte cheltuieli personale 

 


