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Maramureș 6 nopți / 7 zile

București – Sighișoara – Târgu Mures – Bistrita – Ocna Sugatag – Săpânța – Sighetu Marmației
– Vișeu de Sus – Breb – Bârsana – Dragomirești – Liviu Rebreanu – București

OBIECTIVE

SIGHIȘOARA
Turnul cu ceas
Turnul cu Ceas, inalt de 64 de metri este unul dintre
cele doua turnuri de poarta ale Cetatii, dominand
pietele Orasului de Sus si Orasului de Jos. Spre
deosebire de celelalte turnuri ale Cetatii, acesta nu
a apartinut niciunei bresle, ci a fost al autoritatii
publice, fiind sediul Sfatului Orășenesc.

Turnul Fierarilor
A fost construit în anul 1631, în locul vechiului Turn
al bărbierilor. A ars în anul 1676, apoi a fost reparat.

Turnul Cizmarilor
Avea rol de aparare, și cu toate ca datează din timpuri mai vechi,
fiind mentonat încă din 1521, și-a căpătat forma de azi în anul
1681.

Turnul Croitorilor
Turnul Croitorilor a fost construit în secolul al XV-lea, scopul
acestuia fiind acela de depozitare, dar în caz de pericol cele
două ganguri se puteau închide cu porți metalice. În anul 1676,
în timpul incendiului, praful de pușcă depozitat aici a explodat,
distrugând partea superioară a turnului.

Turnul Cojocarilor
A fost distrus de incendiul din anul 1676 și a fost reconstruit
ulterior.

Turnul Măcelarilor
Construit odată cu zidul cetății, turnul avea scop de apărare a
laturii vestice.
Traseu: București – Sighișoara – Târgu Mures – Bistrita – Ocna Sugatag – Săpânța – Sighetu Marmației – Vișeu de Sus – Breb –
Bârsana – Dragomirești – Liviu Rebreanu – București

Tarif: de la 1100 lei | minim 40 de elevi
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Cimitirul vesel de la Săpânța
În acest spatiu închis, înconjurat de Munții Carpați, s-a
dezvoltat o adevarată civilizație e lemnului care a încercat
nu doar să dea o funcțiune obiectelor create, ci și o estetică
aparte.

Memorialul Durerii de la Sighet
Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței este
format dintr-un muzeu situat în fosta închisoare politică din
Sighetu Marmației și un Centru internațional de studii asupra
comunismului cu sediul în București.

Muzeul satului maramureșean
Muzeul Maramureşului din Sighetul Marmatiei este un
muzeu zonal având ca arie de reprezentare provincia istorică
Maramureşul.

PROGRAM
Ziua 1
Plecare spre Ocna Sugatag. Pe drum se va
vizita Sighișoara. Seara cazare cu cină.
Ziua 2
Mic dejun, prânz, cină. Relaxare la cazare,
piscină, diverse activități.
Ziua 3
Mic dejun. Prânz la pachet. Vizită la Cimitirul
Vesel, Memorialul Durerii și Muzeul Satului
Maramureșean. Seara cină.
Ziua 4
Mic dejun. Vizită la Breb, Biserica Sfântul
Nicolae din Budești și Mănăstirea Bârsana.
Prânz la cazare. Cina.
Ziua 5
Mic dejun. Prânz la pachet. Vizită la Muzeul
Țărăncii din Dragomirești. Mocănița.
Cascada Cailor. Seara cină.
Ziua 6 Mic dejun, prânz și cina la cazare.
Ziua 7
Mic dejun, prânz la pachet. Plecare spre
București cu oprire pentru vizită la Muzeul
Liviu Rebreanu.

Muzeul Țărăncii Române
Muzeul este situat în Dragomirești și funcţionează într-o
fostă gospodărie ţărănească şi s-a înfiinţat din dorinţa de a
aduce un omagiu femeii pentru rolul important pe care l-a
avut şi îl are în dezvoltarea vieţii umane.

Muzeul satului maramureșean

Muzeul Liviu Rebreanu
Printre personalităţile de marcă ale judeţului
Bistriţa-Năsăud se numără şi Liviu Rebreanu
(1885-1944),
modern.

ctitorul

romanului

românesc

Muzeul Maramureşului din Sighetul Marmatiei este un muzeu zonal având ca arie de reprezentare provincia istorică
Maramureşul.

Tariful include: Cazare cu pensiune completa, transport cu autocarul, insotitor din partea agentiei, parcari
Tariful nu include: intrările la obiective, alte cheltuieli personale
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