City Break Cluj

Viziteaza Cluj Napoca, unul dintre cele mai vibrante orase din tara!
Un city-break in inima Transilvaniei o sa iti dezvaluie un oras universitar smart cu o atmosfera
speciala, cu o infrastructura eficienta, cu strazi si cladiri ce pastreaza parfum de istorie si parcuri
modern amenajate. La toate acestea se adauga deschiderea si ospitalitatea oamenilor.
Orasul este reunoscut si pentru bogatia de variante pentru petrecerea timpului liber (este
supranumit si Orasul Festivalurilor), printre atractii fiind si gastronomia unde venim si cu cateva
recomandari de neratat.

Viziteaza Cluj Napoca, unul dintre cele mai vibrante orase din tara!
Un city-break in inima Transilvaniei o sa iti dezvaluie un oras universitar smart cu o atmosfera
speciala, cu o infrastructura eficienta, cu strazi si cladiri ce pastreaza parfum de istorie si parcuri
modern amenajate. La toate acestea se adauga deschiderea si ospitalitatea oamenilor.
Orasul este reunoscut si pentru bogatia de variante pentru petrecerea timpului liber (este
supranumit si Orasul Festivalurilor), printre atractii fiind si gastronomia unde venim si cu cateva
recomandari de neratat.
Ca sa surprinzi cu adevarat atmosfera Clujului, viziteaza atat orasul dar si imprejurimile sale. Am
prins in program vizita cu ghid la Castelul Banffy, Manastirea Nicula si Delta Transilvaniei. Iar
pentru ultima zi iti recomandam mai multe variante de explorare, la alegere, fie cu ghid, fie prin
intermediul unei aplicatii.
Descopera farmecul Clujului intr-un city break de toamna !

Detalii oferta
16-10-2020 pana la 18-10-2020 - 198.00 Euro
Tip activitate: Flash
Durata circuit: 3
Grup: intre 4 si 8 persoane
Locuri disponibile: 4
Grad de dificultate: Usor

Experiente incluse in oferta
Surprinde atmosfera boema a orasului
Vizita cu ghid la Versailles-ul Transilvaniei, castelul Banffy
Vizita cu ghid la manastirea Nicula
Vizita in Delta Transilvaniei la stufarisurile de la Sic

Itinerariu

ZIUA 1 - Sosire in Cluj
Sosire in cursul serii la Cluj. Dupa o cursa scurta de o ora, avionul va ateriza la ora 18:00 pe
aeroportul de la Cluj. Clujul este cunoscut ca fiind orasul cu cea mai mare flota de autobuze
electrice din Romania, astfel, in drumul spre hotel, veti avea ocazia sa testati autobuzele
electrice, cu internet gratuit WI-FI pentru calatori.
Va propunem pentru cazare Grand Hotel Napoca 4*, situat ultracentral, chiar vis-à-vis de
Parcul Central Simion Barnutiu.

Dupa check-in veti avea ocazia sa descoperiti orasul la pas, pe cont propriu.
Clujul, supranumit si Orasul Festivalurilor se afla in Inima Transilvaniei, fiind un oras
multicultural si plin de diversitate. Potrivit Centrului de Consultanta si Cercetare in Domeniul
Culturii, este si orasul cu cea mai mare vitalitate culturala urbana din Romania.
Cel mai influent centru urban din Ardeal a evoluat enorm in ultimii ani datorita unei
administrari eficiente, dar mai ales prin prisma evenimentelor si a festivalurilor care au urcat
Clujul pe podiumul celor mai importante orase din Europa.
In Cluj vei intalni ospitalitatea localnicilor la fiecare pas, dar si cladiri incarcate de istorie si
legende de-a dreptul fascinante. O data ajuns in Cluj, de pe lista obiectivelor turistice nu
trebuie sa lipsesca:

Piata Avram Iancu, una dintre cele mai mari piete ale Clujului, era, pana in a doua parte a
secolului al XIX-lea, camp de instructie pentru soldati, devenit pasune, iar apoi targ de vite si
de lemne. In a doua jumatate a secolului al XIX-lea, zona a fost regandita, in scopul extinderii
civice a orasului.
Proiectul viza amenajarea a doua piete, una aflata in prelungirea celeilalte. Piata din partea
sudica este actuala Piata Stefan cel Mare, dominata acum de cladirea care gazduieste Teatrul
National „Lucian Blaga” siOpera Nationala Romana. Piata aceasta mai include Palatul de
Justitie, Cazarma Sf. Gheorghe (azi Comandamentul Armatei a IV-a Transilvania) si Turnul
Croitorilor.
Piata Avram Iancu este cea care ocupa latura nordica a zonei, din jurul Catedralei Ortodoxe
din Cluj-Napoca.
Din Piata Avram Iancu poti ajunge in Piata Unirii intr-o plimbare, pe Bulevardul Eroilor Cluj
care este, cu siguranta, una dintre cele mai cunoscute si mai indragite artere din orasul de pe
Somes.
La jumatatea bulevardului, in dreptul Catedralei Greco-Catolice „Schimbarea la fata” (Biserica
Minoritilor), putem admira Statuia Lupa Carolina. Aceasta reprezinta cadoul facut de statul
italian catre Romania in anul 1918 – o aluzie la latinitatea poporului roman.
Bulevardul este marcat, chiar la intrarea dinspre Piata Unirii, de Monumentul
Memorandistilor. Acesta a fost inaugurat in anul 1994, inscriptia de pe el amintind de cea mai
importanta miscare nationala de emancipare a romanilor din Transilvania, inainte de Marea
Unire: „Existenta unui popor nu se discuta, se afirma!” – Ion Ratiu. In capatul opus al arterei,
regasim Cinematograful Victoria si Casa Armatei, bulevardul dand inspre Piata Avram Iancu,
Teatrul si Opera Nationala Romana.
Nefiind un obiectiv turistic in sine, bulevardul reuseste totusi sa atraga vizitatori dornici de
plimbari urbane. Pentru clujeni, „Eroilor” e spatiu de tranzit, de trecere dintr-o piata in alta,
precum si loc de recreere, de petrecere a timpului liber alaturi de prieteni. Aici gasesti cea mai
buna cafea si cea mai savuroasa inghetata.
Daca optati pentru o plimbare pe bulevard, va recomandam sa ridicati privirile, sa admirati
arhitectura cladirilor si sa trageti cu ochiul la curtile interioare aflate dincolo de ganguri. Veti
fi surprinsi de oaza de liniste pe care o veti gasi aici, in „inima cladirilor”, la un mic pas

distanta de agitatia strazii.
Piata Unirii este unul dintre cele mai importante simboluri ale orasului din inima
Transilvaniei. Cu Biserica Sf. Mihail si grupul statuar Matia Corvin aflate in mijlocul ei, Piata
Unirii Cluj este un obiectiv turistic impresionant, un punct de atractie central si un loc de
intalnire pentru localnici si turisti deopotriva. Aici, te afli in punctul zero al municipiului ClujNapoca. Totodata, in centrul Pietei, se afla vestigiile romane ale vechiului oras Napoca.
In zona se poate vizita Muzeul Farmaciei, Muzeul de Arta, Strada in oglinda si vechile palate
nobiliare.
Cina se poate lua la una dintre terasele din Parcul Central (obligatoriu cu rezervare facuta din
timp). Va recomandam urmatoarele restaurante:
Euphoria Biergarten - https://euphoriabiergartencluj.ro/
Carousel by Chios - http://carrousel.chios.ro/
Colins Gastro Pub - https://www.facebook.com/colinsgastropub/

ZIUA 2 - Zi alocata imprejurimilor Clujului
Mic dejun la hotel
In a doua zi, va propunem sa explorati imprejurimile Clujului.
Orasul este minunat, cu toate oportunitatile sale de petrecere a timpului liber si de dezvoltare
personala, dar iti recomandam sa explorezi cu incredere imprejurimile, sa vizitezi locuri noi si
sa le aflii povestea.
Nordul judetului Cluj, se remarca prin frumusetea peisajelor, caldura oamenilor si locurile
superbe, incarcate de istorie si povesti. La Bontida, se remarca, cel ce era cunoscut candva ca
si Versailles-ul Transilvaniei, Castelul Banffy. Mergand mai departe, fostul oras Armenopolis,
actualmente Gherla, surprinde prin frumusetea monumentelor, mostenire a comunitatii
armenesti. La Manastirea Nicula, pare ca timpul a ramas pe loc de secole, aceeasi asezare
mica, ce indeamna la relaxare, cu privelisti de vis. Satul Sic, iese in evidenta prin prietenia
locuitorilor sai, oameni gospodari, ce l-au transformat intr-unul dintre cele mai cautate de
catre doritorii de liniste si redescoperire a traditiilor. Muzeul Dansului, parca neschimbat,
arata ca vesnicia s-a nascut la sat, iar Delta Transilvaniei, Stufarisurile de la Sic, invita
privitorul la un adevarat spectacol al naturii.
Pranzul se va lua pe traseu.
La intoarcerea in Cluj puteti vizita pe cont propriu alte atractii ale orasului precum:
Cetatuie. Nu este usor sa ajungi aici, insa merita, efortul iti va fi recompensat, odata ajuns in
deal. Altitudine: 405 metri. Aici Clujul urban devine supus si miniatural, ti se asterne tacut la
picioare, forfota citadina se estompeaza si devine un murmur indepartat. Pe Cetatuie, esti un
mic rege.
Seara, luminile orasului iti palpaie in priviri. Panorama Clujului e impresionanta, de aici, de pe
zidurile fostei fortificatii habsburgice. Cuprinzi cu ochii tot orasul, dar el e aici, sub nasul tau,
nu undeva in departare. Te-ai ridicat deasupra lui, fara a-l parasi cu totul.

Dealul acesta, din mijlocul orasului, e un simbol. Vechea fortificatie, construita intre anii 1715
– 1735, dupa planurile arhitectului militar Giovanni M. Visconti, s-a contopit, de-a lungul
anilor, cu dealul pe care a fost cladita.
Parcul Central ,,Simion Barnutiu” sau Parcul Mare, asa cum mai este el numit, este o
adevarata oaza de relaxare pentru clujeni, precum si unul dintre obiectivele turistice aflate, de
obicei, pe lista celor care viziteaza Clujul. Delimitat de Cluj Arena la vest, Teatrul Maghiar de
Stat la est, Somesul Mic la nord si strada Cardinal Iuliu Hossu la sud, parcul reprezinta unul
dintre principalele spatii verzi din zona centrala a orasului, acoperind o suprafata de cca. 13
hectare.
Istoria parcului se intinde pe o perioada de peste 185 de ani, fiind inscris, incepand cu anul
2010, pe lista monumentelor istorice din judetul Cluj, elaborata de Ministerul Culturii si
Patrimoniului National din Romania.
Este locul in care s-a organizat an de an Festivalul Untold.
Piata Muzeului, cea mai veche piata a orasului, formata din cladiri cu arhitectura gotica si
baroca, precum si din situri arheologice romane si transformata in zona pietonala.
Aici poti vedea Biserica Franciscana si Manastirea Franciscana, Obeliscul Carolina, primul
monument laic al orasului, Muzeul National de Istorie a Transilvaniei si Casa Matia Corvin, un
alt monument emblematic.
Anul acesta Piata Muzeului a fost cuprinsa intr-un proiect de amenajare dezvoltat de catre
Asociatia Daisler, numit „Centrul Verde”, menit sa transforme imaginea generala din zona
Piata Muzeului, si a stradutelor adiacente, prin adoptarea de jardiniere cu flori si plante si
amplasarea lor in geamuri, ferestre si balcoane de catre cei care locuiesc sau muncesc in
aceasta zona.

Pentru cina va recomandam una dintre terasele din Piata Muzeului din Cluj (obligatoriu cu
rezervare):
Caro Vintage Club - https://carovintageclub.ro/
Bistro Viena - https://www.bistroviena.ro/en/contact
Charlie Pub - https://www.facebook.com/charliepubcluj/

ZIUA 3 - Duminica in Cluj si plecare inapoi la Bucuresti
Dimineata, dupa micul dejun se va face check-out-ul.
Experienta la Cluj nu se termina aici. Pana la ora 16:00, cand va trebui sa va indreptati spre
aeroport mai puteti explora orasul.
Va propunem 2 variante:

Varianta 1
Un tur ghidat in care sa descoperiti comorile ascunse ale urbei de la poalele Cetatuii. Cluj Napoca, un oras multicultural, al contrastelor, vibrant, in care povestile si legendele locale, va
vor face sa doriti sa il descoperiti pana la ultimul coltisor. Ghizii clujeni va vor conduce pe
strazile fermecate ale asezarii de pe malul Somesului, va vor prezenta cele mai frumoase
cladiri si palate, adevarate oglinzi ale timpului, va vor istorisi povestile celor care s-au perindat
aici, romani, maghiari, sasi, evrei si ale celor care au insemnat foarte mult pentru oras, povesti
de dragoste nespuse ale nobilimii si istorii descoperite in perioade diferite.
Asadar, puteti opta pentru unul din tururile:
Palatele Clujului: oglinzi ale timpului
Strazi cu farmec
Povesti de dragoste
Clujul evreiesc
Curti interioare si heraldica,
Lacasuri de cult.
Sau bineinteles, putem sa organizam un tur care sa cuprinda cate ceva din fiecare.
Nota: acest tur este optional si nu este inclus in costul pachetului.
Varianta 2:
O alta optiune, interactiva, de explorare a Clujului este cu ajutorul aplicatiei Questo care
poate fi descaracata pe telefon atat din Google Play pentru sistemele Android, cat si din Apple
Store pentru IOS.
Aceasta aplicatie nu este doar un ghid turistic sau un treasure hunt. Prin intermediul acesteia
s-au creat experiente prin orase cu ajutorul unor povesti interesante, autentice pe care le poti
afla doar daca explorezi. Din perspectiva asta, utilizatorii au trei avantaje: ajung sa cunoasca
orasul prin ochii localnicilor, invata povestea orasului si a oamenilor sai, se distreaza in tot
acest timp. Pe durata explorarii, utilizatorii cauta detalii in spatiul real, care ii inconjoara si nu
sunt plimbati de un GPS.
La ora 16:30 va trebui sa ajungeti la aeroport pentru formalitatile de check-in.
Zbor cu plecare la 18.40 si sosire la 19.35 in Bucuresti.

Servicii incluse

Cost
Adult in camera dubla: de la 969 lei/sejur
Adult in camera single: de la 1230 lei/sejur

Detalii servicii
Pachetul include
2 nopti cazare in camera dubla standard la Grand Hotel Napoca 4*2 mic dejunuri servite bufet in cadrul hotelului;
Transport cu avionul Bucuresti-Cluj si retur cu compania aeriana Blue Air, tarif Express
(detalii mai jos);
Check-in online gratuit (la cerere) ;
Tur ghidat in afara Clujului (conform descrierii de mai sus);
Transport cu minivan in cadrul turului, conform itinerariului mentionat .

Pachetul nu include
Transportul pana la / de la hotel / aeroport;
Intrarile la obiectivele turistice si alte cheltuieli personale;
Pranzurile si cinele;
Produsele disponibile la minibar;
Turul ghidat de Cluj in ziua 3.

Note:
Camerele sunt disponibile incepand cu ora 14:00. Check-out-ul se face pana la ora 12:00.
Ghidajul este asigurat in limba romana sau engleza;
Bilete de avion
Orar bilet avion:
Vineri
Bucuresti (17:05)- Cluj (18:00)
Duminica
Cluj (18:40)-Bucuresti (19:35)
Conditii bilet avion:
Optiunea Express:
Cel mai mic tarif disponibil;
Bagaj mic de cala (dimensiuni 40 x 30 x 20 cm, max. 6 kg);
Bagaj mare de cala (dimensiuni 55 x 40 x 20 cm, max. 10 kg);
Selectare gratuita a locului in avion (excluzand extra leg room).

Cazare
2 nopti cazare la Grand Hotel Napoca 4* situat ultracentral in Cluj, vis-a-vis de Parcul Simon
Barnutiu
Mese
Mic dejun in fiecare zi.
Experiente locale

Experiente incluse:
Surprinde atmosfera boema a orasului;
Vizita cu ghid la Versailles-ul Transilvaniei, Castelul Banffy;
Vizita cu ghid la Manastirea Nicula;
Vizita cu ghid in Delta Transilvaniei, la Stufarisurile de la Sic.

Informatii utile

Conditii de inscriere
Modalitatea de plata a pachetului este:
Avans de 50% din valoarea excursiei in momentul inscrierii.
Plata integrala cu cel tarziu 7 zile inainte de data excursiei.
Conditii de anulare
In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul
prezentului contract, se vor percepe urmatoarele penalizari:
1. Nu se percep penalizari daca anularea are loc cu mai mult de 30 zile inainte de
inceperea sejurului;
2. 50% din tariful pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 30-11 zile
calendaristice inainte de data inceperii sejurului;
3. 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic
de 11 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
4. Avand in vedere situatia actuala (virus SARS-Cov 2) – in cazul in care vor aparea
eventuale restrictii si turistilor le va fi limitata deplasarea, suma achitata ca avans se va
considera avans pentru o rezervare ulterioara.
Documente de calatorie
Pentru calatorie aveti nevoie de buletin valabil.

MASURI DE IGIENA SI SIGURANTA ANTICOVID
Ne bazam pe intelegerea reciproca, acceptarea inca de la confirmarea rezervarii si
respectarea cu strictete a urmatoarelor reguli si norme de conduita pentru a avea o
sedere cat mai lipsita de griji:
- Portul in spatiile inchise al măștii (medicale/non-medicale), care pentru o protecție eficace
trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.
- Asigurarea unei distante minime de 2 metri fata de angajati sau alti oaspeti si evitarea
contactului direct si pentru un timp cat mai scurt
- Igiena regulata si corecta a mainilor cu apa si sapun, dezinfectant
- Sa nu atinga nasul si gura cu mainile nedezinfectate sa nu stranute sau sa tuseasca
neprotejat
Informatii cazare

