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1290 lei 
 

P E R I O A D A  

 24.12.2020 – 27.12.2020 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

 3 nopți de cazare la hotel 3*, în 

Fundata, Brașov 

 Mic dejun și cină  

 Primire tradițională la sosire  

 Petrecere de Crăciun cu cină 

festivă, pachet de băuturi și 

program muzical 

 Vizită la tradiționalul Târg de 

Crăciun 

 Turul Brașovului istoric 

 Drumeție în natură între satele 

Fundata și Fundățica  

 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 storno  

 Taxe și cheltuieli personale 

 Intrările la obiectivele turistice 

(Muzeul Etnografic Fundata etc.) 

 Accesul la centrul spa al hotelului 

 Excursiile opționale 

 

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  

 Concert de orgă la Biserica 

Fortificată din Hărman: 15 euro/ 

persoană (concertul de orgă, 

intrarea și ghidajul în biserică, 

ceaiul și vinul fiert sunt incluse în 

tarif) 

 

 

 

 

 

Crăciun îmbelșugat  la Cheile Grădiștei Fundata 
Brașov – Hărman - Fundata - Fundățica 

 

 

Program 

Vei avea ocazia să petreci Crăciunul într-un cadru de-a dreptul idilic și 

încărcat de ozon; să redescoperi Brașovul în haine de sărbătoare; să deguști 

bucate tradiționale cum numai aici se pot găti; și, desigur, să admiri peisajul 

iernatic de pe Piatra Craiului, atât de frumos că parcă pentru el s-au 

inventat aparatele de fotografiat. Să vină odată Crăciunul deci! 

 

 Joi, 24.12: București – Brașov - Fundata (aprox. 220 km) 

Plecare din București spre Fundata. Poposim cu încântare în Brașov pentru un 

tur de descoperire al centrului vechi și o vizită la tradiționalul târg de Crăciun 

pentru ultimele cumpărături. Sosire la hotel, unde suntem primiți cu o gustare 

tradițională. “Un peisaj de poveste” este de obicei prima replică a turiștilor care 

ajung la Fundata și admiră priveliștea Munților Piatra Craiului și a Bucegilor. 

 

 Vineri, 25.12: Concert de orgă la biserica fortificată din Hărman - 

Petrecere de Crăciun (aprox. 115 km) 

Este ziua în care fie alegem să ne relaxăm și să ne bucurăm de facilitățile 

hotelului, fie ne răsplătim cu o excursie opțională pentru a descoperi mai multe 

din minunile Țării Bârsei. Pornim spre Cetatea Hărman, una dintre cele mai 

puternice şi mai bine păstrate din estul Europei. Descoperim biserica din 1240 și 

fortificația din jurul ei și ne încălzim cu ceai și vin fiert. Și pentru că atunci când 

spunem Crăciun ne gândim şi la atmosfera înălţătoare a unei biserici în care 

răsună muzică de orgă care ne poartă uşor spre o lume de sus, participăm la un 

concert de orgă. Cu toate simțurile mulțumite, ne întoarcem la hotel să ne tragem 

sufletul. Ne reîntâlnim seara la petrecerea de Crăciun cu cină festivă și muzică. 

 

 Sâmbătă, 26.12: Drumeție în natură prin satele Fundata și Fundățica 

Ne trezim ceva mai târziu, luăm micul dejun și ne simțim deja în formă să facem 

o drumeție ușoară în natură și să “gustăm” din viața pastorală a satelor izolate de 

munte din această zona . Ieşim din complexul turistic într-un peisaj de stâne şi 

case tradiţionale şi cu panorama Bucegilor în faţa , coborâm pâna  în vechiul drum 

forestier ce leagă satele Fundata şi Cheia. Vedem biserica veche din Fundata şi 

continua m pe drumul spre Funda ţica, admirând îngema narea de vechi şi nou, de 

tradiţional şi modern. Fundata şi Funda ţica sunt cele mai înalte sate ale judeţului 

Braşov, așternute într-un un peisaj unic de gospoda rii risipite între stâncile şi 

pâlcuri de pa dure ale povârnişurilor Bucegilor şi Leaotei. Pe drum vizităm și o 

gospodărie tradițională transformată în muzeu și ne delectăm cu gogoși de casă, 

ceai și afinată făcute cu maiestrie de Mama Tica. Dupa  aceasta  ca la torie în timp, 

facem cale întoarsa  peste deal spre marginea satului Fundata. Revenim la hotel 

pentru binemeritata odihnă. Seara continuăm atmosfera de sărbătoare. 
 

 Duminică, 27.12: Fundata – București (aprox. 180 km) 

Ne luăm rămas bun de la gazde și ne pregătim de întoarcerea acasă.  
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află mai multe pe 

www.seniorvoyage.eu 

 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 

 Localizare 

Complexul Cheile Grădiștei Fundata este situat la 35 km de Brașov și la 5 km de 

localitatea Moeciu, într-un peisaj montan impresionant. Priveliștea este 

spectaculoasă, atât spre Munții Piatra Craiului, cât și spre Munții Bucegi.  

 

 Facilitățile hotelului 

Complexul pune la dispoziție restaurant, bar și centru spa. La bar, oaspeții pot 

juca biliard și tenis de masă. Facilitățile spa includ o piscină interioară, saună 

uscată și umedă, jacuzzi cu cromoterapie. De asemenea, contracost se poate opta 

pentru o gamă variată de masaje și terapii spa. Cei mici se pot bucura de locul de 

joacă cu leagăne, tobogane, căsuță în copac și miniteren de fotbal. Cei dornici de 

aventură pot încerca Aventura Parcul cu trasee de alpinism amplasate la 

înălțime, în copaci. Sunt disponibile trei trasee pentru adolescenți și adulți, cu 

grade de dificultate diferite și un traseu pentru copii. Fiecare traseu are și 

tiroliene, cea mai lungă fiind de peste 400  de metri. 

 

 Facilitățile camerelor 

Toate camerele includ minibar şi televizor cu ecran plat. Baia este dotată cu 

articole de toaletă și uscător de păr. 

 

   
 

   
 
      
 
      
 

Cheile Grădiștei Fundata Resort 3* 
www.cheilegradistei.ro 
 

R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 Supliment SGL: 500 lei 

 Reducere a 3-a persoană: 100 lei 

 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă. 

 Persoanele cu vârsta sub 55 ani 

beneficiază de aceleași tarife la 

programele Senior Voyage 

România. 

 

P U N C T E  D E  Î M B A R C A R E  

 București, Ploiești, Brașov 

 

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. 

 Deși se fac toate eforturile pentru 

a opera tururile cum sunt 

prezentate, în unele ocazii poate 

fi necesar să facem modificări la 

traseu sau ordinea obiectivelor 

din itinerar. 

 Obiectivele turistice își rezervă 

dreptul de a modifica programul 

de vizitare cu ocazia sărbătorilor 

legale. 

 Grupul minim pentru a se 

organiza acest program este de 

40 de persoane. 

 Pentru drumeția în Fundata este 

nevoie de echipament sportiv: 

încălțăminte  antiderapantă și 

îmbrăcăminte de iarnă. Este o 

plimbare pe poteci și drumuri de 

țară în pantă moderată, uneori 

ușor accidentate, cu o durată 

totală de aproximativ 3 ore, care 

presupune un efort fizic moderat. 

 

 


