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Revelion în inima Transilvaniei, Cluj 
Cluj Napoca – Castelul de la Bonțida – Gherla - Mănăstirea Nicula – Rimetea – Salina Turda – Cetatea Aiudului 
 

1390 lei 
 
P E R I O A D A  
 29.12.2017 – 02.01.2018 
 
T A R I F U L  I N C L U D E   
 4 nopți de cazare la hotel 4* în 

Cluj Napoca 
 Mic dejun bufet și cină  
 Petrecere de revelion cu open 

bar, cină festivă, muzică live, 
momente folclorice și surprize  

 Carnaval cu muzică și dans pe 1 
ianuarie, cu prestație DJ, cină 
festivă și open bar 

 Primire tradițională la sosire 
 Vizită la tradiționalul Târg de 

Crăciun 
 Turul Clujului istoric 
 Vizită ghidată la Rimetea, Salina 

Turda și Cetatea Aiudului 
 Alte vizite conform descrierii 
 Transport cu autocar modern, cu 

climatizare 
 Ghid însoțitor pentru întreaga 

perioadă 
 
T A R I F U L  N U  I N C L U D E  
 Asigurarea medicală de călătorie 

și asigurarea storno (nu sunt 
obligatorii, însă vă recomandăm 
să le încheiați) 

 Taxe și cheltuieli personale 
 Intrările la obiectivele turistice  
 Excursiile opționale 
 Intrarea la Castelul Bánffy  
 
E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  
N E I N C L U S E  Î N  T A R I F  
 Castelul Bánffy de la Bonțida – 

Gherla - Mănăstirea Nicula: 20 
euro/ persoană  
 

 
 

 

Program 

Un Revelion la Cluj e ca un platou cu prăjituri delicioase: oferă ce-i mai bun 
dintr-o mulțime de sortimente. Dacă vrei să îți petreci ziua cu zâmbetul pe 
buze, te plimbi prin piețele largi, forfotind de voie bună. Dacă vrei cultură, ai 
parte de muzee, biserici unicat și arhitectură superbă. Dacă vrei o porție 
zdravănă de relaxare, vizitezi castelele retrase din apropiere, satele pitorești 
și peisajele minunate din zonă. 
 
 Vineri, 29.12: București – Cluj Napoca (aprox. 450 km) 
Plecare din București spre Cluj. Sosire la hotel, unde suntem primiți cu vișinată și 
cozonac ardelenesc. Pe seară e timpul să ne bucurăm de atmosfera perfectă de 
iarnă la tradiționalul târg de Crăciun din centrul orașului. 
 
 Sâmbătă, 30.12: Castelul Bánffy - Mănăstirea Nicula – Gherla (100 km) 
Timp liber la dispoziție sau excursie opțională de o zi (extracost), pentru a 
descoperi împrejurimile Clujului. Vizităm Castelul Bánffy, supranumit „micul 
Versailles al Transilvaniei”, odată reședința uneia dintre cele mai puternice 
familii de nobili maghiari. Continuăm cu vizitarea orașului Gherla. Considerată 
adevărata capitală a armenilor în exil, Gherla oferă zeci de biserici și clădiri în 
care istoria respiră la tot pasul. În apropiere poposim la Mănăstirea Nicula, 
important loc de pelerinaj și admirăm renumita icoană făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului, pictată în anul 1681.  
 
 Duminică, 31.12: Tur de Cluj – Petrecere de Revelion  
În acestă zi avem ocazia de a descoperi Clujul, într-un tur ghidat al principalelor 
monumente din centrul istoric. De-a lungul turului ascultăm poveștile și 
legendele țesute de-a lungul istoriei lungi de 2000 de ani a orașului. După-
amiază program de relaxare pentru petrecerea de revelion. Ne așteaptă cina 
festivă cu open bar, muzică live, dans, momente folclorice și multe surprize. 
 
 Luni, 1.01: Rimetea – Salina Turda – Carnaval (aprox. 120 km) 
După o noapte albă, servim un mic dejun târziu (brunch). Începem anul nou cu o 
plimbare printr-un peisaj de poveste, la doi pași de Cluj. Ajungem în pitorescul 
sat Rimetea, unde admirăm casele tradiționale cu o arhitectură deosebită și ne 
bucurăm de aerul curat. Rimetea a fost inclusă într-un proiect de conservare și 
valorizare a patrimoniului, în urma căruia mai mulți localnici au hotărât să își 
restaureze casele vechi, oferind localității o imagine de poveste, simplă si 
frumoasă. Continuăm turul cu o oprire la Salina Turda, care datează din sec. al 
XVII–lea și în prezent, după recenta modernizare este considerată unul dintre 
cele mai frumoase locuri de sub pământ din lume. Pe seară, carnaval cu masă 
festivă, muzică și dans. 
 
 Marți, 2.01: Cluj Napoca – Cetatea Aiud - București (aprox. 450 km) 
După micul dejun, ne pregătim de plecarea spre casă. Pe traseu poposim la 
Cetatea Aiudului, una din cele mai vechi cetăți urbane din  Transilvania.  
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R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  
 Supliment SGL: 300 lei 
 Reducere a 3-a persoană: 150 lei 
 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă. 
 Persoanele cu vârsta sub 55 ani 

beneficiază de aceleași tarife la 
programele Senior Voyage 
România. 

 
B I N E  D E  Ș T I U T  
 Plecările pe acest program se fac 

din București, dimineața la 8.00, 
de la Terminalul MementoBUS, 
situat în spatele Autogării IDM, 
vis-à-vis de Magazinul IDM și Gara 
Basarab (acces dinspre Șos. 
Orhideelor/ Pod Basarab). 

 Turiștii se vor prezenta la locul de 
îmbarcare cu cel puțin jumătate 
de oră mai devreme față de orele 
de plecare menționate. 

 Așezarea în autocar va fi realizată 
de către ghidul însoțitor conform 
diagramelor de îmbarcare (în 
funcție de ordinea înscrierii 
turiștilor). 

 Grupul minim pentru a se 
organiza acest program este de 
40 de persoane. 

 Excursia opțională se organizează 
pentru un minim de 30 de 
persoane și se achită la ghid, în 
lei, la cursul BNR din ziua 
respectivă + 2%.  
 

P U N C T E  D E  Î M B A R C A R E  
 București, Pitești, Râmnicu 

Vâlcea, Sibiu 
 

 Localizare 
Hotelul Napoca beneficiază de o amplasare excepțională în inima Clujului, fiind 
situat pe malul şerpuit al râului Someşul Mic, la 250 de metri de Parcul Central. 
  
 Facilitățile hotelului 
Restaurantul Atrium din incinta Grand Hotel Napoca oferă specialități alese atât 
din bucătăria românească, cât și din cea europeană, iar la barul hotelului se pot 
savura diverse băuturi. Există şi o terasă unde oaspeţii se pot relaxa şi admira 
zona înconjurătoare. 
 
 Facilitățile camerelor 
Camerele au decor modern şi sunt prevăzute cu mochetă, aer condiţionat şi TV 
cu ecran plat. Există şi facilităţi pentru prepararea de ceai şi cafea, sistem de 
acces pe bază de cartelă, acces Wi-Fi gratuit, sistem de climatizare, minibar, 
room service și serviciu de trezire. Băile sunt dotate cu duș sau cadă și articole 
de toaletă, uscător de păr, halate de baie și papuci.  
 
 

   
 

   

Grand Hotel Napoca 4* 
www.hotelnapoca.ro 
 

află mai multe pe 
www.seniorvoyage.eu 

 
 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
 


