
S E J U R U R I

www.wonderlandcluj.ro

Minunea din inima 
Transilvaniei!



Dacă una dintre dorinţele dumneavoastră este să zburaţi cu balonul cu aer cald, 
vă aşteptăm cu braţele deschise şi privirile spre cer.

Dacă preferaţi ceva mai dinamic, sala de fitness vă stă la dispoziție sau puteţi face o plimbare 
călare, cu trăsura sau cu bicicleta pentru a explora în voie dealurile Clujului.  Și mai dinamic? 

Poate preferaţi un joc de paintball, o partidă de tenis, un joc de fotbal sau  laptenis pe 
terenurile special amenajate. În sala de jocuri, 

te poți distra la o partidă de biliard, ping-pong sau darts.

Confortul și decorul camerelor este încântător, iar pentru o masă desăvârșită, 
Wonder Bistro & Bar vă așteaptă cu un meniu savuros într-o atmosferă feerică copleşitoare.

Resortul oferă printre cele mai complexe și complete pachete de activități de relaxare și 
petrecere a timpului liber. Astfel, aveti posibilitatea să vă relaxaţi la piscină sau pe terase, în 

grădini sau în pădure. Pentru o relaxare deplină, vă puteți bucura de serviciile de masaj, saune 
sau de momente petrecute la salină. În acelaşi timp copiii pot beneficia de momente magice la 

locul de joacă sau în zona de spa adresată special lor.

Wonderland Cluj Resort este un loc scos parcă din lumea basmelor, pentru a le oferi celor care 
pășesc pe acest tărâm de vis momente unice de relaxare, liniște și răsfăț.

Dacă optați pentru Serviciile ultra all-inclusive veți beneficia de cele mai înalte servicii 
posibile, la standarde MAXIME, veți fi tratat cu adevărat SPECIAL, 

cu foarte multă atenție și maxim devotament. 
Astfel vă veți putea simți extraordinar și veți putea trăi clipe memorabile, de neuitat.
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DESPRE NOI
locație, hartă, contact

PROGRAM RESORT
 

FACILITĂȚI
Cazare

Săli de evenimente și conferințe
Bistro-Bar-Terasă

Welness Spa – Fitness – Salină – Saune - Masaj
Loc de joacă pentru copii

Balon cu aer cald
Echitație

Sală de jocuri
Parc de aventură
Terenuri de sport

Activități recreative

TARIFE PENTRU SEJUR

EXCURSII OPȚIONALE

SEJURURI



Locație, hartă

Wonderland Cluj Resort își așteaptă oaspeții într-o atmosferă magnifică, rafinată și prietenoasă, 
fiind situat la 7 km distanță de centrul orașului Cluj-Napoca. Locaţia este amplasată într-un cadru 
natural ideal, unde orașul ți se întinde la picioare, cât vezi cu ochii.
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1. BILETE ȘI ÎNCHIRIERI BICICLETE
2. TERENURI DE SPORT  - Teren  de fotbal, Tenis de câmp şi 

cu piciorul (Laptenis), Volei, Baschet

3. CENTRU DE ECHITAŢIE - Manej Interior & Boxe Cai  

4.  SALA RIVIERA - Sală de evenimente și Centru Spa: Piscină interioară, 
Jacuzzi, Saună finlandeză, Hammam, Masaj, Fitness & Salină  

5.  PENSI ENYA UNEA  -  Recepție, Cazare & Sală de Conferinţe

6.  PENSI PRIMERA UNEA - Sală de evenimente, Cazare camere &  Sală de 
jocuri: Biliard, Snooker, Ping-Pong, Darts, Air hockey, Fotbal de masă & 
Masă de poker  

DESPRE NOI



Contact

Recepție: +4 0740 966 337 (0740 WONDER) sau +4 0364 888 840

Rezervări Bistro-Bar-Terasă: +4 0757 966 337 (+4 0757 WONDER)

wonderlandcluj

www.wonderlandcluj.ro
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7.  ALICE GRĂDINIȚA  - Grădiniţă, Loc de joacă și Apartamente

8.  BALON CU AER CALD
9.  WONDER BISTRO & BAR - Bistro, Bar, Terasă, Pizzerie

10. FÂNTÂNI ARTEZIENE
11. CAPELĂ

12. GRANDE VISTA - Sală de evenimente și Apartamente Hotel

13. ZONA  DE RELAXARE
14. PARC DE AVENTURĂ - Tiroliană, Zorb Ball, Water ball,  Tubing, 

Tir cu arcul, Bob de vară - Paintball

15. PARC DE ANIMALE     /    16. ȚARC DE CĂPRIOARE

INTRARE DININTRARE DIN
CALEA TURZIICALEA TURZII
INTRARE DIN
CALEA TURZII

IEȘIRE IEȘIRE 
SPRESPRE

FĂGETFĂGET

IEȘIRE 
SPRE

FĂGET

reception@wonderlandcluj.ro



21:00 – 22:00 Wonder Show cu dansatori, acrobați, animatori și formație live, cântăreți de muzică 
clasică & jazz

*Vineri este o noapte euforică cu multe momente la superlativ, o noapte lungă în care toată lumea 
petrece, nimeni nu doarme, deci pregătiți-vă anticipat de o noapte incendiară cu multă gălăgie și 
petrecere până în zori

MIERCURI - Zi liberă

19:30  –  21:00 Barbeque Dinner  – foc de tabără împreună cu cai, trăsură și balon cu aer cald
JOI - Noapte tradițională unică

22:00 – 00:00 Toată lumea dansează și petrece alături de Dj, Mc, dansatori și animatori

Excursie de 1 zi: Opțional (vedeți oferta de excursii de 1 zi)
*Marți și miercuri dacă se dorește, se poate face excursia de 2 zile. Această excursie nu este inclusă în 
pachetul ultra all-inclusive. Prețul apare în descrierea excursiei.

DUMINICĂ - Explorare Wonderland Resort

MARȚI - Zi dedicată sportului

21:00 – 22:00 Eveniment tradițional: Ansamblu de dansuri populare, interpreţi acompaniaţi de 
taraf-ceteraşi, Dracula Revine – Moment Acrobatic

Tur de oraş: Opţional

22:00  –  00:00 Toată lumea dansează și petrece alături de ansamblul folcloric, animatorii resortului 
și împreună cu taraful – ceteraşi

LUNI - Retro & Romantic Night
19:30 – 21:00 Dinner & Live Saxophone - Piano Show

10:00 – 13:00 Antrenamente, pregătire și înscrieri pentru următoarele sporturi (cu antrenor): fotbal, 
laptenis, baschet, tenis, ping-pong, biliard, snooker, dartz, echitație, paintball, balon cu aer cald, tir 
cu arcul, fitness, aerobic și înot. Echipamentul specific fiecărui sport este pus la dispoziție de către 
resort.
17:00 – 22:00 Participare la competiţiile sportive anterior alese, la oricare si oricâte: fotbal, laptenis, 
baschet, tenis, ping-pong, biliard, snooker, dartz, echitaţie, paintball, balon cu aer cald, tir cu arcul, 
fitness, aerobic şi înot. Echipamentul specific fiecărui sport este pus la dispoziţie de către resort.

VINERI - Seară Magică Latino
19:30  –  21:00 Cină și muzică live
21:00  –  22:00 Latino Show cu Dansatorii Trupei Sonrisa și acrobații Wonderland
22:00 – 00:00 Toată lumea dansează și petrece alături de trupa Sonrisa, entertainerii resortului și 
bandul live
00:00  –  05:00 Latino After Party

19:30 – 21:00 Cină – 26 euro

sau

21:00 – 22:00 Show – 15 euro

Listă prețuri program per seară:

19:30 – 05:00 All-Inclusive mâncare, băutură & show – 58 euro

22:00 – 05:00 After Party – intrare 10 euro
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PROGRAMUL RESORTULUI



Camera

Wifi Aer condiționat

Seif

TV

Mini-bar Încălzire în pardosea
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FACILITĂȚI



Sunt recomandate în mod special pentru nunți, conferințe, evenimente medicale și concerte 
muzicale. Sălile au o capacitate de minim 200 persoane și maxim 2500 persoane, în funcție de tipul 
evenimentului și de abordarea acestuia. Sunt amplasate într-un peisaj unic și minunat, înconjurate 
de o magnifică pădure, cu o priveliște panoramică superbă asupra orașului.

Grande Vista are cele mai noi, cele mai mari și cele mai elegante săli de evenimente din Transilvania.

Săli de evenimente și conferințe
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FACILITĂȚI



Bistro-Bar-Terasă vă așteaptă cu preparate savuroase, un adevărat răsfăț al simțurilor, într-o 
atmosferă de basm, distinsă și armonioasă. Meniul cu specific internațional vă îmbie cu diverse 
preparate delicioase.

Bistro-Bar-Terasă

Welness Spa – Fitness – Salină – Saune - Masaj

SPA, Fitness & Wellness este locul în care vă puteţi deconecta de toate grijile lumeşti și puteți păși 
într-o lume de poveste, unde sănătatea și starea de bine este mereu pe primul loc.
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FACILITĂȚI



Loc de joacă pentru copii

Cei mici adoră să li se spună povești, dar mai ales să facă parte din ele. Astfel, Castelul lui Alice are un 
farmec epic prin care cei mici pot transcede în lumea feerică de basm a unui loc magic de joacă, dar 
mai ales în lumea fantastică a animalelor, deoarece întreg arealul este amplasat în mijlocul naturii, 
fiind înconjurat de ponei, căței, cai, căprioare și alte minunăţii extrem de îndrăgite de copii.

8

FACILITĂȚI



Aţi visat mereu să zburaţi? O variantă ancestrală de 
plutire spre cer, foarte paşnică și relaxantă, o conferă 
zborul cu balonul cu aer cald. În Cluj, vă puteți înălța 
în văzduhul nemărginit al cerului doar prin 
intermediul nostru. Dacă ați copilărit cu romanele lui 
Jules Verne și v-a ajuns în brațe „Cinci săptămâni în 
balon”, cu siguranță ar fi un vis împlinit! Trebuie să 
luaţi în considerare că tot ce este legat de balonul cu 
aer cald este strict influenţat de condiţiile meteo.

Balon cu aer cald

Echitație
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Centrul de echitație vă așteaptă cu ponei și cai deosebiți, alături de care puteți să descoperiți 
importanţa şi adevăratele beneficii a unei comuniuni armonioase dintre om – animal. Puteți opta 
pentru cursuri de echitație în manej interior, dar și pentru plimbări și ieșiri în aer liber, la pas sau cu 
trăsura, astfel având oportunitatea de a vă consolida relația cu minunații noştri cai.

FACILITĂȚI



Sala de jocuri

Dispunem de 2 mese de Biliard, Snooker, 2 mese 
de Ping Pong, o masă de Air Hockey, Darts, o 
masă profesională de Foosball și o varietate de 
jocuri de societate.

Activitățile recreative și jocurile de societate pot 
fi o modalitate facilă de deconectare faţă de 
problemele cotidiene care ne frământă zilnic.

Parc de aventură

Parcul de aventură este locul prin care puteți păși într-o lume euforică, lipsită de griji, unde 
entuziasmul, adrenalina și distracția sunt pe primul loc. Cum vă puteţi relaxa în mod activ și ce 
activități recreative și jocuri puteți desfășura aici? Noi avem răspunsul, de la Tiroliană, Zorb Ball, 
Water Ball, Tubing, Tir cu arcul până la Paintball, la noi poți simți aventura cu adevărat.
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FACILITĂȚI



Activități recreative

Dispunem de un teren de fotbal, teren de laptenis 
și două terenuri de tenis de câmp, unde puteţi 
juca alături de antrenori profesioniști sau 
împreună cu prietenii dumneavoastră.

Terenuri de sport

Printre ultimele activităţi pe care le puteţi 
desfăşura în împrejurimile resortului ar fi 
hrănirea diverselor vietăţi prietenoase din 
cadrul parcului de animale, şi nu în ultimul 
rând plimbările memorabile prin pădure, 
contemplând natura.

Alte activități recreative pe care le puteţi aborda 
în cadrul resortului sunt plimbările cu biciclete 
Mountain Bike, pentru a explora în voie dealurile 
Clujului. O altă aventură mai specială, destul de 
neconvenţională şi care necesită programare 
anticipată, o reprezintă plimbările prin natură 
pe cărucior sau cu sanie trasă de câini. 
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FACILITĂȚI



LISTA DE PREŢURI SEJURURI ÎNCEPÂND DIN 12 IULIE 2020

9. E bine de ştiut că resortul deţine şi splendide penthouse-uri de 250 mp, cu preţuri începând de la 1500 euro per noapte.

6. Diferenţa dintre camerele de 3* şi 4* este doar suprafaţa, altfel au aceleaşi finisaje şi dotări.

2. Copiii până în 7 ani beneficiază de reducere 50%.
3. Sejururile încep din data de 12 iulie 2020.
4. Companiile aeriene care operează pe aeroportul internațional din Cluj-Napoca sunt: Wizz Air, Lot Polish, Tarom, Lufthansa, 

Turkish Airlines şi Blue Air.

7. Camerele de 5* faţă de camerele de 4* beneficiază în plus de o suprafaţă mai mare, room-service, asistent personal şi cadă de 
baie.

5. Camerele de 5* vor fi date în folosinţă începând cu noiembrie 2020.

8. Check-in după ora 14:00 şi check-out până la 12:00, dar orice turist poate veni în prima zi şi poate pleca în ultima zi, la absolut 
orice oră, iar bagajele se pot lăsa în custodie la recepţie fără extra taxe, beneficiind de toate serviciile resortului incluse în 
biletul deţinut de cumpărător pe tot parcursul respectivei zile.

10. Turiştii care au ales sejururi care conţin doar cazare şi mic dejun beneficiază gratuit de toate facilităţile din cadrul resortului: 
spa, fitness, salină, gaming room, loc de joacă pentru copii si bază sportivă, dar NU include următoarele: excursii opţionale, 
spectacole, mâncare şi băutură în afara micului dejun, minibar, activități care implică programări ca și echitaţie, masaj, solar 
etc.

1. Toate preţurile sunt per persoană, exprimate în euro, conţin TVA, taxa de oraș şi transfer dus-întors la aeroport.

11. Turiştii care au ales ultra all-inclusive, au inclus absolut totul (mai puţin excursia opţională de 2 zile):
- Mâncare şi băutură alcoolică si non-alcoolică nelimitată între orele 7:00 – 23:30, în orice loc din cadrul resortului. Inclusiv 

minibarul din cameră este gratuit.

- 1 excursie all-inclusive de 1 zi la alegere din cele 4 variante descrise în cadrul excursiilor opţionale.
12. Pentru pachetele de 5* este gratuit room-service-ul, inclusiv se poate servi micul dejun la pat.

- Intrare şi consumaţie liberă la toate cinele festive, spectacolele şi after party-urile din cadrul programului de entertainment 
din resort.

- 1 masaj de orice tip, 1 antrenament de echitaţie, 1 ridicare ancorată cu balonul dacă condiţiile meteo permit, 1 plimbare la 
mână cu calul, 1 plimbare cu trăsura, 1 şedinţă de tir cu arcul, 1 oră de paintball, toate necesitând doar programare prealabilă 
la recepţia resortului.

Tarif sejur cazare şi mic dejun
Sejur

zile/nopți

Cameră 3*
Attic 

Cameră 5*
Vedere Pădure

Castel
Suites

Cameră 5*
Vedere OrașCameră 4*

Tarif sejur ultra all-inclusive
Sejur

zile/nopți

Cameră 3*
Attic 

Cameră 5*
Vedere Pădure

Castel
Suites

Cameră 5*
Vedere OrașCameră 4*

12

TARIFE PENTRU SEJUR



DESCOPERĂ DEFILEUL VADU CRIŞULUI

   (EXCURSIE MAI DIFICILĂ, pentru persoane cu o                                  
bună condiţie fizică) 

Dacă ești iubitor de natură și vrei să pleci într-o expediție, 
însă nu știi unde, Vadu Crișului este locul ideal. 
Frumuseţea şi sălbăticia peisajului din Defileul Crişului 
Repede, bogăţia elementelor floristice termofile rare, 
numeroasele peșteri precum şi prezenţa Peşterii de la 
Vadu Crişului au făcut ca această regiune să fie constituită 
ca rezervaţie naturală. Farmecul întregii zone este dat de 
abrupturile stâncoase şi de relieful carstic cu o succesiune 
de îngustări, cu aspect de cheie sculptate în roci calcaroase. 
Această zonă este recomandată si alpiniştilor, deoarece 
există o multitudine de trasee special amenajate pentru 
iubitorii de căţărări.

Mănăstirea Râmeț este unul dintre cele mai vechi 
așezăminte călugărești din Transilvania. Cheile Râmețului 
sunt foarte frumoase şi spectaculoase și ușoare, veți fi 
copleșiți de măreția și forța naturii, și cu siguranță veți 
rămâne cu niște amintiri extraordinare.

Peștera Ghețarul de la Scărișoara adăpostește al doilea cel 
mai mare ghețar subteran din sud-estul Europei. Peștera se 
deschide la suprafață sub forma unui aven (intrare 
verticală de peșteră) cu diametru maxim de 60m și 48m 
adâncime. Din punct de vedere turistic, această porțiune 
coboară printr-o amenajare pe scări metalice și de lemn, 
iar peştera în sine este redusă ca dimensiuni, dar intrarea 
în ea este una spectaculoasă.

COLŢEŞTI-REMETEA cu pauză de prânz

BARAJUL TARNIŢA -  oprire de 5 minute
Una dintre cele mai impresionante construcţii din Cluj se 
află la Tarniţa şi este cel mai suplu baraj de beton în arc, cu 
dublă curbură, din România.

Explorare Peştera Ungurul Mare / Farcu Cristal Cave / 
Meziad cu traversare Defileu Vadu Crişului şi vizitare 
Peştera Vadu Crişului cu cascadă şi împrejurimi.

CHEILE RÂMEŢI ŞI PEŞTERA SCĂRIŞOARA
   

ZONA ŞUNCUIUŞ POIANA - prânz cu specialităţi la grătar.

1

2
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EXCURSIE DE 1 ZI

EXCURSII OPȚIONALE

             (EXCURSIE MAI DIFICILĂ, pentru persoane cu o bună condiţie fizică)    



CETATEA ALBA CAROLINA
Vom face o oprire la fortificația bastionară de la Alba 
Iulia. Este cea mai mare Cetate din România, care stă în 
picioare de mai bine de 300 de ani. Cetatea este locul în 
care vă puteți întoarce în timp, de-a lungul a două milenii, 
printre vestigiile a trei fortificații, din tot atâtea epoci 
diferite. Altfel spus, fiecare cetate ridicată aici a 
înglobat-o pe cea veche: Castrul ridicat de romani, 
Cetatea medievală și Cetatea Alba Carolina.

SEBEȘ – traversare oraş

SIBIU, cu pauză de prânz
Scurtă oprire pentru masă şi tur pietonal al centrului 
oraşului Sibiu. Piaţa Mare a fost  şi rămâne atracţia 
centrală a oraşului, deoarece în jurul acesteia  sunt 
concentrate cele mai multe obiective pe care şi noi le vom 
admira din exterior: Casa Generalilor, Casa Albastră, 
Casa Hecht, Turnul Sfatului, Biserica Romano-Catolică 
Sf. Treime, Podul Minciunilor, Biserica Ursulinelor etc.

CETATEA SIGHIŞOARA
Sighişoara este astăzi în secolul XXI unul dintre cele mai 
speciale şi fermecătoare locuri ale Europei din punct de 
vedere al patrimoniului istoric construit, situat în 
apropierea celei mai importante întretăieri de drumuri 
istorice ale Evului Mediu, drumul care lega Moldova de 
Ţara Românească şi cel care lega Transilvania de Vestul 
Europei. Cunoscută mai degrabă astăzi în ghidurile 
turistice ca locul de naştere al lui Dracula, oraşul 
Sighişoara adăposteşte de fapt ultima cetate medievală 
încă locuită din S-E Europei şi totodată una din cele mai 
bine conservate.

             (EXCURSIE UŞOARĂ pentru toate persoanele)

CETĂŢI ISTORICE, TURURI DE ORAŞE

TÂRGU MUREŞ – traversare oraş

3
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EXCURSII OPȚIONALE

EXCURSIE DE 1 ZI



Îmbinarea armonioasă între mediul natural și sărat al 
minei cu elementele de design minimaliste și moderne 
creează o atmosferă unică. Turiștii de pretutindeni au 
confirmat și confirmă în mod constant acest lucru. Salina 
Turda este unul dintre cele mai spectaculoase obiective 
turistice subterane din lume, concepută în zilele noastre 
ca un muzeu neobișnuit și inedit de istorie a mineritului 
în sare.

CASTELUL CORVINILOR

Vom face o oprire la fortificația bastionară de la Alba 
Iulia. Este cea mai mare Cetate din România, care stă în 
picioare de mai bine de 300 de ani. Cetatea este locul în 
care vă puteți întoarce în timp, de-a lungul a două milenii, 
printre vestigiile a trei fortificații, din tot atâtea epoci 
diferite. Altfel spus, fiecare cetate ridicată aici a înglobat-
o pe cea veche: Castrul ridicat de romani, Cetatea 
medievală și Cetatea Alba Carolina.

             (EXCURSIE UŞOARĂ pentru toate persoanele)

Din drag şi respect pentru natură, pentru ceea ce noi 
oamenii  nu putem crea,  trebuie să descoperim 
frumuseţea Cheilor Turzii pas cu pas, de la dealuri 
mătăsoase la stânci înalte şi abrupte; de la izvoare de 
munte la pârâul Haşdatelor, afluent de stânga al râului 
Arieş, ce străbate Cheile Turzii încă de pe vremea dacilor, 
reuşind să-şi croiască drum prin stâncă.

SALINA TURDA

Castelul Corvinilor, cunoscut și sub numele de Castelul 
Huniazilor sau Castelul Hunedoara, este un castel gotic-
renascentist din Hunedoara. Este unul dintre cele mai 
mari castele din Europa și este inclus în cele șapte minuni 
ale României. 

CETATEA ALBA IULIA cu pauză de prânz

CHEILE TURZII

4

- 67 euro, all-inclusive: transport, ghid, masă de amiază, băuturi non-
alcoolice, intrări obiective (această opţiune este inclusă automat 
turiștilor care au ales pachetul de ultra all-inclusive)

- 37 euro, include: transport și ghid.

Încheierea la 21:30 - cină în resort
Pornirea la 7:30 - mic dejun în resort

Preț pentru excursia de 1 zi
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EXCURSII OPȚIONALE

EXCURSIE DE 1 ZI



ZIUA 1 – total distanţă: 414 km

SIBIU
Scurtă oprire pentru masă şi tur pietonal al centrului 
oraşului Sibiu. Piaţa Mare a fost şi rămâne atracţia 
centrală a oraşului, deoarece în jurul acesteia sunt 
concentrate cele mai multe obiective pe care şi noi le vom 
admira din exterior: Casa Generalilor, Casa Albastră, 
Casa Hecht, Turnul Sfatului, Biserica Romano-Catolică 
Sf. Treime, Podul Minciunilor, Biserica Ursulinelor etc.

BÂLEA LAC - TRANSFĂGĂRĂŞAN cu pauză de prânz

Una dintre cele mai impresionante şi bine conservate 
cetăţi din Transilvania este Cetatea Râşnov. Cetatea 
reprezintă o atracţie turistică ce stârneşte interes, 
readuce aerul medieval de odinioară şi îi găzduieşte pe 
iubitorii de istorie şi patrimoniu.

Castelul Bran, sau, cum le place amatorilor de senzații, 
Castelul lui Dracula, personajul legendar din filmele de 
groază care se identifică cu Vlad Țepeș, ridicat cu mai 
bine de 600 de ani în urmă, păstrează și transmite 
vizitatorilor ceva din mândria cavalerilor care i-au 
călcat pragul în vremurile sale. Fortificația este 
amplasată pe vârful unei stânci, fiind considerată una 
dintre cele mai faimoase fortificații din lume.

RÂŞNOV

CASTELUL BRAN SAU CASTELUL LUI DRACULA – ISTORIE 
ŞI LEGENDĂ

Transfăgărăşanul a fost declarat cel mai frumos drum 
din lume de către mai multe publicaţii internaţionale. 
Transfăgărășanul trece peste 830 de podețe și 27 de 
viaducte, pentru construcția lui fiind necesară 
dislocarea mai multor milioane de tone de rocă; 
pentru aceasta s-au folosit 6520 tone de dinamită. 
Transfăgărăşanul rămâne cel mai spectaculos drum 
montan atât din ţara noastră, cât şi de pe mapamond.

Cină şi cazare peste noapte.
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Un mini-tur al oraşului vechi, în interiorul cetăţii 
Braşovului, în care veți vedea zidurile de apărare, porţile 
oraşului, turnurile şi bastioanele etc. Vom vizita Turnul Alb 
şi Turnul Negru după care ne vom reîntoarce în „cetate” 
unde se poate vizita Bastionul Ţesătorilor, cu o foarte 
interesantă machetă a cetăţii Braşovului din sec. al XVII-
lea. Vom mai trece pe Strada Sforii, cea mai îngustă stradă 
din România. Urmează Biserica Neagră, cea mai mare 
construcţie gotică din sud-estul Europei, cu cea mai mare 
orgă, cel mai mare clopot (6 tone) şi cea mai mare colecţie 
de covoare orientale din România. La final vă veţi plimba prin Piaţa Sfatului – km 0 al oraşului – şi 
Strada Republicii, o pietonală cu clădiri medievale şi cu magazine.

Castelul din Valea Peleș, reședința de vară a regilor 
României, a fost construit pe vremea regelui Carol I al 
României (1866 - 1914) și a devenit unul dintre cele mai 
importante monumente ale Europei secolului XIX. Castelul 
Peleș a fost primul castel electrificat din Europa, având 160 
de camere și peste 30 de băi. Frumusețea și bogăția 
lemnăriei sculptate și vitraliile colorate obțin pe drept 
admirația vizitatorilor.

BRAŞOV cu pauză de prânz

ZIUA 2  – total distanţă: 371 km

PELEŞ

Sighişoara este astăzi în secolul XXI unul dintre cele mai 
speciale şi fermecătoare locuri ale Europei din punct de 
vedere al patrimoniului istoric construit, situat în 
apropierea celei mai importante întretăieri de drumuri 
istorice ale Evului Mediu, drumul care lega Moldova de 
Ţara Românească şi cel care lega Transilvania de Vestul 
Europei. Cunoscută mai degrabă astăzi în ghidurile 
turistice ca locul de naştere al lui Dracula, oraşul 
Sighişoara adăposteşte de fapt ultima cetate medievală 
încă locuită din S-E Europei şi totodată una din cele mai 
bine conservate.

SIGHIŞOARA

2. Încheierea la  21:30 - cina la resort a doua zi

- 88 euro, include: transport, cazare, mic dejun şi ghid
- 164 euro, all-inclusive: transport, ghid, 2 mese de amiază, 1 cină, 

băuturi non-alcoolice, intrări obiective

1. Pornirea la 6:00 - mic dejun la pachet

- această excursie NU este inclusă în pachetul de ultra all-inclusive

Preț pentru excursia de 2 zile

EXCURSII DE 2 ZILE
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