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Început de vară în munții Harghitei 

16 – 19 iunie 2022 

Ziua 1 (joi, 16 iunie 2022): Satu Mare – Reghin – 

Mănăstirea Izvorul Mureșului – Miercurea Ciuc 
Pornim la 7 dimineața din Satu Mare spre 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. Următoarea oprire o facem la Mănăstirea Doamnei din Toplița sau la Mănăstirea 

Izvoru Mureșului, ambele situate într-un cadru natural de excepție ce îndeamnă la medițație și 

reculegere. Cazare și (optional cină) în zona Miercurea Ciuc. 

 

Ziua 2 (vineri, 17 iunie 2022): Miercurea Ciuc – 

Lacul Sf. Ana – Tihovul Mohos – Miercurea Ciuc 

După micul dejun pornim spre Ciomatu Mare, care are două cratere 

vulcanice: într-unul s-a format Lacul Sfânta Ana – singurul lac 

vulcanic din țară, iar în celălalt s-a format Tinovul Mohos sau ”Lacul 

cu mușchi” – o mlaștină formată într-un crater vulcanic acoperit cu mușchi și o pădure pitică 

ce pare că plutește. In cursul dupăamiezii facem o plimbare prin Băile Balvanyos la ape 

minerale sau la Manufactura Csiki Sor la Sânsimion. Cazare și (optional cină) în zona 

Miercurea Ciuc. 

 

Ziua 3 (sâmbătă, 18 iunie 2022): Miercurea Ciuc – 

Harghita Băi 

Mic dejun,  apoi petrecem prima parte a zilei în Miercurea Ciuc – 

orașul hockeiului. Vedem atât partea veche a orașului, în care se află 

catedrala ortodoxă a Episcopiei Harghitei și Covasnei și Muzeul Secuiesc al Ciucului situate 

într-un conac proaspăt renovat, cât și pe cea nouă. Oprim apoi la Șumuleu Ciuc la Bazilica Sf. 

Maria, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj pentru credincioșii catolici din țară. 

Dupăamiază facem o plimbare prin stațiunea Harghita Băi. Cazare și (optional cină) în zona 

Miercurea Ciuc. 

 

Ziua 4 (duminică, 19 iunie 2022): Miercurea Ciuc 

– Odorheiu Secuiesc – Satu Mare 

Mic dejun urmat de o vizită a orașului Odorheiu Secuiesc și a parcului 

de miniaturi Minitransilvania, singurul parc tematic, multicultural, cu  
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machete ale unor clădiri istorice (peste 70) din Transilvania. Dacă timpul ne permite, facem o 

oprire și la Muzeul Pălăriilor de paie. Sosire acasă în timpul serii.  

 

Preț:  

• Early booking - 525 lei (înscrieri cu avans de 200 lei până în data de 21 aprilie 2022) 

• 575 lei (înscrieri cu avans de 200 lei după data de 21 aprilie 2022) 

• Supliment (optional) pentru cină – 50 lei/ persoană/ cină 

Notă:  

• grup minim de 40 de participanți; pentru un grup de 35 – 39 de participanți, prețul se 

majorează cu 15 lei de persoană; pentru 30 – 34 de participanți, prețul se majorează cu 

30 de lei de persoană 

• în caz de renuntare la înscrierile cu early booking, avansul nu se returneaza, dar se 

acceptă schimbarea numelui 

• se poate plăti în numerar sau cu card de vacanță. Dacă avansul a fost plătit numerar, la 

achitarea integrală cu cardul de vacanță se restituie avansul numerar  

Incluse în preț:  

• transport cu autocar modern de categoria I ; 

• 3 nopți de cazare la pensiune în zona Miercurea Ciuc, cu mic dejun; 

• Însoțitor de grup. 

Nu sunt incluse în preț (informativ):  

Intrarea la Lacul Sf. Ana (10 lei), la Csiki Sor (în funcție de programul ales), la 

MiniTransilvania (10 lei) 
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