VARIANTE EXCURSII 1 ZI CU PLECARE DE LA WONDERLAND
Prezentare și detalii
Următoarele observații se aplică pentru toate excursiile:
▪

Copii sub 3 ani beneficiază de reducere 100% doar dacă sunt ținuti în brațe sau de
50% reducere dacă se dorește loc dotat cu scaun pentru copii, lucru recomandat.

▪

Grup de minim 4 persoane sau achitarea pentru minim 4 persoane.

▪

Masa de prânz se comandă și se plătește direct la restaurant, fiind opțională.

▪

Ghidul specializat este inclus doar pentru grupuri mai mari de 10 persoane.

▪

Grupurile cu număr redus de persoane vor fi însoțite, asistate și ghidate direct de șofer.
Opțional contra cost se poate oferi ghid și pentru grupuri mici.

▪

Este extrem de recomandat ca fiecare persoană să aibă pe drum cel puțin o haină
groasă, pelerină și încălțăminte adecvată pentru drumeții - cât mai confortabilă.

▪

Durata tuturor traseelor este calculată pentru un trafic normal, dacă intervin accidente
sau este zi de duminică orele de întoarcere vor avea decalaje.

▪

Distanța totală este exprimată în kilometri și este calculată din parcarea resortului până
la sosirea în incinta resortului.

▪

Excursiile se pot efectua și pe cont propriu, iar reprezentanții resortului vă vor pune la
dispoziție toate detaliile și contactele pentru a va putea descurca. Dacă sunteți pe cont
propriu NU vă putem garanta că nu veți întâlni dificultăți, neconcordanțe sau
împotmoliri pe traseu, noi doar vă sfătuim cu anumite detalii și aspecte fără cost.

▪

Excursiile se organizează strict pentru cazații resortului pentru a putea beneficia de
momente unice, de neuitat, precum și o varietate extrem de vastă de activități atât în
cadrul resortului, cât și în exterior.

▪

Toate drumețiile și excursiile la obiectivele turistice care se vizitează pe întreg
parcursul traseului se fac pe propria răspundere a clientului, deoarece aceste obiective
nu sunt in proprietatea și în răspunderea resortului, nici ca amenajări și nici ca
siguranță.

▪

Rezervările se fac la recepție. Plata se poate face în lei sau euro, iar ca modalitate de
plată se acceptă orice formă: cash/card direct la recepție sau prin virament bancar.
Plata se va efectua la întoarcere dacă sunteți mulțumiți, împliniți, bucuroși și osteniți ☺
după aventura petrecută alături de noi.

▪

Excursiile marcate cu “*” sunt recomandate de către noi: 1, 3, 4A, 5A și 7.

Telefon Rezervări: +40740 966 337 (sau 0740 WONDER) sau 0364 888 840
Telefon Rezervări Bistro-Bar-Terasă: +40757 966 337 (sau 0757 WONDER)
E-mail: reception@wonderlandcluj.ro • Web: www.wonderlandcluj.ro
Facebook unde puteți vizualiza poze și imagini din excursii: facebook.com/WonderLandCluj

▪
▪ *EXCURSIE TIP 1 – Drumeții Pădure Wonderland
DURATA: la alegere, între 1 – 8 ore
DISTANȚA TOTALĂ: direct dependentă de durată, dar, în medie, aproximativ 4 km per oră
GRAD DE DIFICULTATE: ușor, rar spre mediu
DEPLASARE: plimbări pe jos, jogging, călare sau cu bicicleta
PERIOADA: tot timpului anului, de dimineața până seara, 7 zile din 7, în orice anotimp
TRASEU: traseul se străbate pe cont propriu pentru că este marcat și noi vă indicăm exact
punctul de start
PREȚ: Pentru varianta pe jos sau cu bicicleta proprie traseul este gratuit, altfel se plătește
strict închirierea mijlocului de deplasare, adică cal, bicicletă etc.
OBSERVAȚII: Recomandat pentru toate vârstele.

EXCURSIE TIP 2 – Drumeții Speciale cu deplasare fără automobile
DURATA: 1 zi
DISTANȚA TOTALĂ: între 30-50 km, aproximativ 4 km per oră
GRAD DE DIFICULTATE: ridicat, recomandat pentru persoane cu experiență
DEPLASARE: plimbări pe jos, jogging, călare sau cu bicicleta
PERIOADA: tot timpului anului, de dimineața până seara, 7 zile din 7, în orice anotimp
TRASEU:

(traseul se poate străbate și pe cont propriu pentru că este marcat și noi vă
indicăm exact punctul de start sau asistat contra cost)
Cheile Turenilor – Wonderland - Varianta 1, aproximativ 30 km dus-întors
Cheile Turzii – Wonderland – Varianta 2, aproximativ 50 km dus-întors

PREȚ: Pentru varianta pe jos sau cu bicicleta proprie traseul este gratuit, altfel se plătește
strict închirierea mijlocului de deplasare, adică cal, bicicletă etc.
OBSERVAȚII: Recomandat pentru persoanele cu experiență.

Telefon Rezervări: +40740 966 337 (sau 0740 WONDER) sau 0364 888 840
Telefon Rezervări Bistro-Bar-Terasă: +40757 966 337 (sau 0757 WONDER)
E-mail: reception@wonderlandcluj.ro • Web: www.wonderlandcluj.ro
Facebook unde puteți vizualiza poze și imagini din excursii: facebook.com/WonderLandCluj

*EXCURSIE TIP 3 – Explorare Munții Trascăului (Zona Colțești)
DURATA: 8:45 – 19:00 (maxim), adică 10 ore
DISTANȚA TOTALĂ: 148 km
GRAD DE DIFICULTATE: ușor cu zone medii
DEPLASARE: cu mașina sau microbuz
PERIOADA: tot timpului anului
TRASEU:

Cheile Tureni – pauză 5 min pentru poze
Cheile Turzii – vizită completă cu traversare în ambele sensuri
Coltești – masa de amiază 13:00 – 14:15
Cetatea Trascăului 20 min și Castelul Trascăului doar poză din exterior
Salina Turda – vizitare salină (dacă ați mai vizitat salina și doriți să eliminați
acest obiectiv din traseu se va scădea 40 de lei din prețul întreg)

PREȚ: 37 euro, prețul include toate intrările la obiective
OBSERVAȚII: Nu necesită echipament special.

*EXCURSIE TIP 4A - Explorare Munții Trascăului (Zona Râmeț 1/2)
DURATA: 8:00 – 19:30, adică 11:30 ore
DISTANȚA TOTALĂ: 230 km
GRAD DE DIFICULTATE: mediu
DEPLASARE: cu mașina sau microbuz
PERIOADA: tot timpului anului, dar iarna după 17:00 nu se mai văd Cheile pentru poze
TRASEU:

Mănăstirea Râmeț – 15 min
Cheile Râmeț - până la jumătatea cheilor
Coltești – masa de amiază 13:00 – 14:15
Cetatea Trascăului 20 min și Castelul Trascăului doar poză din exterior
Salina Turda – vizitare salină (daca ați mai vizitat salina și doriți să eliminați
acest obiectiv din traseu se va scădea 40 lei din prețul întreg)
Cheile Turzii – pauză 5 min pt. poze și Cheile Tureni – pauză 5 min pt. poze

PREȚ: 37 euro, prețul include toate intrările la obiective
OBSERVAȚII: Nu necesită echipament special.
Telefon Rezervări: +40740 966 337 (sau 0740 WONDER) sau 0364 888 840
Telefon Rezervări Bistro-Bar-Terasă: +40757 966 337 (sau 0757 WONDER)
E-mail: reception@wonderlandcluj.ro • Web: www.wonderlandcluj.ro
Facebook unde puteți vizualiza poze și imagini din excursii: facebook.com/WonderLandCluj

EXCURSIE TIP 4B – Explorare Munții Trascăului (Zona Râmeț)
DURATA: 7:30 – 19:30, adică 12 ore
DISTANTA TOTALĂ: 230 km
GRAD DE DIFICULTATE: Ridicat, necesită cizme de cauciuc înalte și o pregătire fizică bună
DEPLASARE: cu mașina sau microbuz și pe jos
PERIOADA: tot timpului anului, dar iarna după 17:00 nu se mai văd Cheile pentru poze
TRASEU:

Mănăstirea Râmeț – 15 min
Cheile Râmeț traversare completă aproximativ 8 km
Colțești – masa de amiază 13:30 – 14:30
Cetatea Trascăului 20 min
Castelul Trascăului doar poză din exterior
Salina Turda – vizitare salină (dacă ați mai vizitat salina și doriți să eliminați
acest obiectiv din traseu se va scădea 40 lei din prețul întreg)
Cheile Turzii – pauză 5 min pentru poze
Cheile Tureni – pauză 5 min pentru poze

PREȚ: 47 euro = 37 euro + 10 euro alpinist însoțitor, prețul include toate intrările la
obiective
OBSERVAȚII: Nerecomandat copiilor sub 12 ani.
Necesită cizme de cauciuc înalte, haine de schimb, recomandabil mănuși de
cățărare, dar NU necesită echipament de alpinism.
In traversarea completă a cheilor turistii vor fi însoțiți de un alpinist
profesionist, pentru că sunt zone mai dificile unde este foarte ușoară
accidentarea. Din cauza însoțitorului de specialitate suplimentar prețul
excursiei este mai ridicat față de traversarea pănă la jumătate a cheilor.

Telefon Rezervări: +40740 966 337 (sau 0740 WONDER) sau 0364 888 840
Telefon Rezervări Bistro-Bar-Terasă: +40757 966 337 (sau 0757 WONDER)
E-mail: reception@wonderlandcluj.ro • Web: www.wonderlandcluj.ro
Facebook unde puteți vizualiza poze și imagini din excursii: facebook.com/WonderLandCluj

*EXCURSIE TIP 5A – Explorare Peșteri Munții Apuseni
DURATA: 8:30 – 20:00, adică 11:30 ore în condiții de trafic normal
DISTANȚA TOTALĂ: 379 km
GRAD DE DIFICULTATE: ușor
DEPLASARE: cu mașina sau microbuz
PERIOADA: tot timpului anului, luni peșteri închise
TRASEU:

Peștera Mina de Cristale de la Farcu
Peștera Urșilor
Zona Peștera Urșilor – masa de amiază 14:00 – 15:00
Peștera Meziad

PREȚ: 37 euro, prețul include toate intrările la obiective
OBSERVAȚII: Nu necesită echipament special.

EXCURSIE TIP 5B – Explorare Peșteri Munții Apuseni
DURATA: 7:30 – 20:00, adică 12:30 ore în condiții de trafic normal
DISTANȚA TOTALĂ: 395 km
GRAD DE DIFICULTATE: mediu
DEPLASARE: cu mașina sau microbuz
PERIOADA: doar pe durata verii, luni peșteri închise
TRASEU:

Peștera Unguru Mare
Peștera Mina de Cristale de la Farcu
Peștera Urșilor
Zona Peștera Urșilor – masa de amiază 14:00 – 15:00
Peștera Meziad

PREȚ: 41 euro = 37 euro + 4 euro (peștera extra a 4-a: intrare și diferență transport), prețul
include toate intrările la obiective
OBSERVAȚII: Nu necesită echipament special.

Telefon Rezervări: +40740 966 337 (sau 0740 WONDER) sau 0364 888 840
Telefon Rezervări Bistro-Bar-Terasă: +40757 966 337 (sau 0757 WONDER)
E-mail: reception@wonderlandcluj.ro • Web: www.wonderlandcluj.ro
Facebook unde puteți vizualiza poze și imagini din excursii: facebook.com/WonderLandCluj

EXCURSIE TIP 6 – Explorare Peșteri Munții Apuseni – Defileul V.C.
DURATA: 8:30 – 19:30, adică 11 ore în condiții de trafic normal
DISTANȚA TOTALĂ: 226 km
GRAD DE DIFICULTATE: mediu
DEPLASARE: cu mașina sau microbuz
PERIOADA: doar pe durata verii, luni peșteri închise
TRASEU:

Peștera Unguru Mic – foarte mică, sălbatică, neamenajată
Peștera Unguru Mare
Peștera Vântului
Zona Peștera Vântului – masa de amiază 13:00 – 14:30
Drumeție pe jos 30 min per sens prin defileul Vadul Crișului
Peștera Vadul Crișului

PREȚ: 37 euro, prețul include toate intrările la obiective
OBSERVAȚII: Nu necesită echipament special.

*EXCURSIE TIP 7 – Descoperirea cetăților istorice din Transilvania
și tururi de orașe medievale
DURATA: 8:00 – 20:30, aproximativ 12 ore în condiții de trafic normal
DISTANȚA TOTALĂ: 422 km
GRAD DE DIFICULTATE: ușor
DEPLASARE: cu mașina sau microbuz
PERIOADA: tot timpului anului
TRASEU:

Cetatea Alba Carolina
Sebeș – traversare oraș
Cetatea Sibiului
Zona Centrală Sibiu - Piața Mare – masa de amiază 13:00 – 14:00
Cetatea Sighișoara
Târgu Mureș – traversare oraș

PREȚ: 37 euro, prețul include toate intrările la obiective
OBSERVAȚII: Nu necesită echipament special.

Telefon Rezervări: +40740 966 337 (sau 0740 WONDER) sau 0364 888 840
Telefon Rezervări Bistro-Bar-Terasă: +40757 966 337 (sau 0757 WONDER)
E-mail: reception@wonderlandcluj.ro • Web: www.wonderlandcluj.ro
Facebook unde puteți vizualiza poze și imagini din excursii: facebook.com/WonderLandCluj

EXCURSIE TIP 8 – Obiective istorice și turistice din Transilvania
DURATA: 8:00 – 19:30, aproximativ 12 ore în condiții de trafic normal
DISTANȚA TOTALĂ: 374 km
GRAD DE DIFICULTATE: ușor
DEPLASARE: cu mașina sau microbuz
PERIOADA: doar pe durata verii
TRASEU:

Castelul Corvinilor
Cetatea Alba Carolina
Zona Cetatea Alba Carolina în interior – masa de amiază 13:45 – 15:00
Salina Turda – vizitare salină (dacă ați mai vizitat salina și doriți să eliminați
acest obiectiv din traseu se va scădea 40 lei din prețul întreg)
Cheile Turzii – pauză 5 min pentru poze
Cheile Tureni – pauză 5 min pentru poze

PREȚ: 37 euro, prețul include toate intrările la obiective
OBSERVAȚII: Nu necesită echipament special.

Telefon Rezervări: +40740 966 337 (sau 0740 WONDER) sau 0364 888 840
Telefon Rezervări Bistro-Bar-Terasă: +40757 966 337 (sau 0757 WONDER)
E-mail: reception@wonderlandcluj.ro • Web: www.wonderlandcluj.ro
Facebook unde puteți vizualiza poze și imagini din excursii: facebook.com/WonderLandCluj

