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

 

1590 lei 
 

P E R I O A D A  

 29.12.2020 – 02.01.2021 

 

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

 4 nopți cazare la hotel 4* în 

centrul orașului Cluj Napoca 

 Mic dejun bufet și cină  

 Primire tradițională la sosire 

 Petrecere de revelion cu cină 

festivă, open bar, muzică live și 

momente folclorice  

 Carnaval cu cină festivă, pachet 

de băuturi și muzică pe 1 ianuarie 

 Vizită la tradiționalul Târg de 

Crăciun 

 Turul Clujului istoric 

 Vizită ghidată la Rimetea și Salina 

Turda  

 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 (nu este 

obligatorie, însă vă recomandăm 

să o încheiați) 

 Taxe și cheltuieli personale 

 Intrările la obiectivele turistice  

 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  

 Castelul Bánffy de la Bonțida – 

Gherla - Mănăstirea Nicula: 20 

euro/ persoană (intrarea la 

Castelul Bánffy nu este inclusă în 

tarif) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 Marți, 29.12: București – Cluj Napoca (aprox. 450 km) 

Pornim din București spre Cluj, unde gazdele ne întâmpină călduros cu gustarea 

tradițională: vișinată și cozonac ardelenesc. Ne bucurăm de timp liber pentru o 

vizită la unul dintre muzeele valoroase ale orașului și de atmosfera de iarnă la 

tradiționalul târg de Crăciun din centrul orașului. 

 

 Miercuri, 30.12: Castelul Bánffy - Mănăstirea Nicula – Gherla (100 km) 

La alegere între program liber sau o excursie opțională de o zi (extracost). 

Vizităm Castelul Bánffy de la Bonțida, numit și Versailles-ul Transilvaniei, 

odinioară reședința uneia dintre cele importante familii de nobili maghiari. În 

continuare facem o oprire la Gherla, unde descoperim urmele vechiului 

Armenopolis și ne plimbăm prin centrul baroc, construit în secolul 18 de 

coloniștii armeni și bine păstrat până în zilele noastre. Ne încheiem ziua cu o 

vizită la Mănăstirea Nicula, loc important de pelerinaj, unde vedem icoana Maicii 

Domnului realizată în 1681 de pictorul transilvănean Luca din Iclod.  

 

 Joi, 31.12: Salina Turda – Petrecere de Revelion (aprox. 70 km) 

Descoperim Salina Turda, un monument natural spectaculos, atestat în 1271, dar 

probabil mult mai vechi de atât. Din liftul ultramodern admirăm cele 13 etaje 

subterane ale salinei, sălile de sport și amfiteatrul nou construit unde au loc 

audiții și concerte. După-amiază revenim în Cluj și ne relaxăm, pentru a fi gata 

pentru petrecerea care marchează trecerea dintre ani. 

 

 Vineri, 1.01: Tur de Cluj – Carnaval  

La mulți ani! Ziua începe cu un mic dejun târziu, după care pornim într-un tur 

istoric prin Cluj. Descoperim urmele lăsate de cele două milenii de istorie locală, 

începând cu pietrele castrului roman Napoca și continuând cu fortificațiile 

medievale sau fostele palate nobiliare. Vizităm Biserica Sfântul Mihail, un 

excelent exemplu de arhitectura gotică transilvăneană din secolul 15 și aflăm 

mai multe despre piețele centrale ale orașului. Încheiem cu un carnaval vesel, 

condimentat cu preparate festive și muzică.  

 

 Sâmbătă, 2.01: Cluj Napoca – Rimetea – București (aprox. 465 km) 

După micul dejun ne îndreptăm spre București. Pe traseu oprim în pitorescul sat 

Rimetea, unul dintre cele mai bine conservate sate din România, celebru pentru 

casele sale albe, cu obloane verzi, extrem de fotogenice, dar și pentru perspectiva 

de o frumusețe care îți taie răsuflarea asupra Munții Trascăului.  
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R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 Supliment SGL: 350 lei 

 Reducere a 3-a persoană: 120 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 7.00, 

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. 

 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. 

 


