
SC TURIST HAI HUI SRL 
Satu Mare, str. Miron Costin nr. 9/1  

CUI: 40486750, nr. înregistrare la ORC: J30/145/2019 
Licență de turism: 1455/ 2019;  

Asigurare de insolvență Omniasig seria I nr. 55209 valabilă până în 28.02.2023 

Toamnă în Maramureș 

7 - 9 noiembrie 2022 

Ziua 1 (luni, 7 noiembrie 2022): Satu Mare – 
Săpânța – Ocna Șugatag  
Plecare la ora 8.00 din Satu Mare spre Săpânța. În anul 

1391, nepoții lui Dragoș Vodă au dăruit mănăstirii Peri 

terenuri și bunuri, fiind ridicată o biserică de piatră, fiind 

folosită apoi ca Episcopie Română a Maramureșului timp de peste 300 de ani. 

Aici au fost traduse și copiate în română pentru prima dată ”Psaltirea”, 

”Evanghelia”, ”Faptele Apostolilor” și altele. Cum vechea mănăstire a rămas pe 

malul celălalt al Tisei, între anii 1997 și 2003 a fost înălțată noua mănăstire 

Săpânța-Peri, cu o înălțime de 78 de metri și placată cu 8,5 kg de aur în interior și 

4 kg de aur pe cruce. La prânz ajungem la Ocna Șugatag. Cazare, timp liber și 

baie la hotel Salina. Cină.  

Ziua 2 (marți, 8 noiembrie 2022): Ocna Șugatag  
Mic dejun și cină la restaurantul hotelului Salina. Timp liber 

pentru relaxare, baie și eventual slănină friptă. Cazare la 

același hotel. 

Ziua 3 (miercuri, 9 noiembrie 2022): Ocna Șugatag – Satu Mare 

Mic dejun și timp pentru încă o baie. Inainte de plecare, optional, se poate servi o 

supă. Dacă vremea e frumoasă, mai facem o oprire la Cavnic sau la Huta Certeze, 

în funcție de dorința grupului. Sosire acasă în cursul serii. 

Preț: 375 lei de persoană. 

• Informații și înscrieri până la data de 21 octombrie 2022 (în funcție de 

locurile disponibile)  
 

Incluse în preț:  

• transport cu autocar modern de categoria I; 2 nopți cazare cu mic dejun și 

cină; intrare la bazinul cu apă sărată. 

Nu sunt incluse în preț:  

• alte mese nespecificate în program; 


