COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC MIHAI EMINESCU Târgu Mureș (Excursie tematică școlară)

Excursie la IAȘI – Orașul celor 7 coline și Capitala Moldovei
18 - 20 Octombrie 2019
Excursie tematică școlarăi: Casa Memorială Ion Creangă (Humulești), Palatul lui Al. Ioan Cuza (Ruginoasa),
Centrul municipiului Iași (Palatul Culturii, Muzeul Unirii, Complexul Palas, Biserica Trei Ierarhi, Catedrala Mitropolitană,
Teatru Național, Parcul Copou, Teiul lui Eminescu, Sala Pașilor Pierduți - Univ. Al. Ioan Cuza Iași),
Centrul Municipiului Piatra Neamț, Telegondola spre Mt. Cozla, Cheile Bicazului, Lacu Roșu

3 zile/ 2 nopți
Transport + Cazare + MD
290 lei – autocar mare
(45 plătitori)
B O NUCazare
S U R I 3 nopți cu MD

16–18.12.2016
 Contravaloarea
tichetelor de
intrare
la
PALATUL
DOMNITORULUI AL. I. CUZA
din RUGINOASA pentru elevi și
profesori este suportată de
agenția organizatoare (exclusiv
taxă ghid local cu prezentare la
muzeu)
PREŢUL INCLUDE
 Transport clasificat 3*, 1 șofer, AC,
DVD, taxe de drum;
 2 cazări cu mic dejun inclus la
Hotel 2/ 3* în IAȘI;
 Taxele de parcare la cazare și
obiectivele turistice din traseu.
 Cheltuielile cu șoferul (cazare,
diurnă, servicii de masă) sunt
suportate integral de agenția de
turism.
NU SU N T I N C L U SE Î N P R E Ţ
 Intrările la obiectivele turistice din
program
(exclusiv
Palatul
Ruginoasa – bonus agenție) sau
plimbare cu Telegondola la Piatra
Neamț, alte cheltuieli personale.

Program
 Ziua 1 – TÎRGU MUREȘ – VALEA MUREȘULUI - TOPLIȚA – BORSEC –

COADA LACULUI IZVORU MUNTELUI – TÎRGU NEAMȚ – PALATUL AL. IOAN
CUZA DIN RUGINOASA – IAȘI:
Ora 7:30 Plecare din Tîrgu Mureș din zona Cartierului Tudor – Rosen Garden, pe ruta Târgu
Mureş – Toplița – Târgu Neamț. Trecem prin localitățile din Valea Superioară a Mureșului,
spectaculosul Defileu vulcanic Deda – Toplița, apoi urcușul spre Pasul Borsec, pentru a
traversa de la V la E Orientalii și a călători trecând pe la coada Lacului de baraj Izvoru
Muntelui înspre orașelul subcarpatic Târgu Neamț. Scurt popas opțional la Humulești pentru
a vizita Parcul tematic - Ion Creangă. Călătoria noastră continuă spre Ruginoasa, unde luăm
contact cu primul obiectiv turistic din zona Iașilor – Palatul Domnitorului Alexandru Ioan
Cuza. Palatul Cuza de la Ruginoasa este mai mult decât un palat pe care ni l-a lăsat istoria în
dar, este un muzeu memorial dedicat unuia dintre cei mai iubiţi domnitori, Alexandru Ioan
Cuza. Cei care vor explora acest palat de poveste vor avea ocazia să afle mai multe despre
viaţa nobililor moldovei de altă dată. În curtea Palatului Cuza de la Ruginoasa se află și un
grup statuar cu chipurile marilor personalităţi moldovenești, sculptate şi expuse din
admiraţie şi respect faţă de realizările lor. Subiectul istoric ne va însoți pe durata călătoriei
noastre prin zona Moldovei. Sosire spre seară în Iași. Intrare cazare – IAȘI – Hotel 2/3*
(prima noapte).

 Ziua 2 – IAȘI – ZI DE ȘEDERE ÎN ORAȘ:
După micul dejun, ne îndreptăm pașii spre zona centrală a Iașiului. O zi de ședere în capitala
Moldovei, care se poate dovedi un oraș foarte prietenos și ospitalier cu turiștii săi. Dealtfel
turismul a crescut mult în ultimii ani în oraș, acesta fiind o prioritate ca dezvoltare în Iași.
Începem prima parte a zilei cu cel mai vizitat obiectiv: Paltul Culturii din Iași și apoi Muzeul
Unirii. Palatul din centrul Iaşilor, conceput în spiritul palatelor comunale din Europa de Vest,
este o îmbinare fericită a mai multor stiluri arhitecturale: neogotic, romantic și neobaroc.
Marcând puternic arhitectura vechii capitale a Moldovei, Palatul s-a impus ca o adevarată efigie
încă de la apariţia lui în peisajul urbei. Vechiul Palat de Justiție și Administrație din Iași, construit
între anii 1906-1925 după planurile arhitectului Berindey, s-a impus prin dimensiunile sale
remarcabile. Astfel, turnul central al clădirii, care atinge 55 de metri înălțime, făcea ca
Palatul să fie considerat în epocă cea mai înaltă clădire din oraș cu o amprentă la sol de 7330
mp și o suprafață desfășurată de 34.236, 35 mp. Vitraliile cadranelor ceasului erau decorate
cu cele 12 zodii. Potrivit arhitectului Berindey, cei doi oșteni, pictați în frescă şi care
străjuiesc ceasul, sunt plăieșii lui Dragoș Vodă, descălecătorul Moldovei. Muzeul Unirii este
situat în centrul orașului, și cuprinde un valoros patrimoniu de istorie modernă. Clădirea
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 Opțional servicii cină – la cerere
(tariful este influențat de tipul de
meniu)
NO T E
1 Ordinea cazărilor şi vizitarea din
fiecare zi a obiectivelor turistice se
poate modifica, asigurând vizitarea
tuturor obiectivelor din program.
2 Elevii se cazează în camere standard
(2, 3 și 4 paturi, baie proprie).
3 Pentru explicaţiile la obiectivele
turistice, grupul va putea apela la
serviciile ghizilor locali.

Grup minim 45 persoane plătitoare/
varianta de autocar mare de 50 locuri.
În caz de nerealizare a numărului minim de
plătitori, excursia se recalculează ca tarif,
sau se reprogramează.
Înscrierea și plata se fac cu avans 100 lei/
persoană.
.

____________________________
VINO ȘI TU
ÎN EXCURSIILE DE POVESTE
PRIN ROMÂNIA!

Excursie la cerere (program exclusiv)
pentru
CN PEDAGOGIC MIHAI EMINESCU
Târgu-Mureș

muzeului constituie ea însăși, primul și cel mai important exponat de muzeu. Chiar golit
de orice mobilier, edificiul constituie un punct de atracție. Pledează în acest sens
vechimea construcției, stilul arhitectonic, așezarea în peisajul urban și cu precădere
destinul istoric de excepție, casa fiind reședință a domnitorului Alexandru Ioan Cuza și a
regelui Ferdinand. Sub actuala denumire, Muzeul Unirii, deschis la 24 ianuarie 1959,
recent restaurat și reamenajat, cuprinde colecții importante privind istoria Unirii
Principatelor Române. Unică în lume, sculptată în întregime în piatră și poleită cu aur la
origine, în anul 1639, Biserica „Sfinții Trei Ierarhi “ din Iași rămâne o mândrie a artei
medievale românești. Ea a devenit celebră îndeosebi prin extraordinara dantelărie în
piatră care îi împodobește fațadele, de la temelie până în varful turlelor. Decorul
exuberant face ca biserica să semene cu un chivot - sau cu o casetă pentru moaște. În
interiorul bisericii se află mormântul domnitorului Dimitrie Cantemir, cel al
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cel al ctitorului Vasile Lupu. Facem apoi o deplasare și
spre Grădina Copou, este cel mai vechi parc din Iaşi, situat pe dealul Copoului. Tot în
acest parc se află “Teiul lui Eminescu”, ca şi Muzeul închinat acestui mare poet. O serie
de busturi dedicate unor mari personalitati ale culturii române strajuiesc aleea principală
a parcului. Teiul uriaş, are peste 100 de ani. Ani la rând, această zonă era des vizitată de
Mihai Eminescu şi iubita sa, Veronica Micle, parcul Copou rămânând şi astăzi o mărturie
nescrisă a iubirii lor şi un simbol romantic al Iaşului. Toamna mângâie auriu chipul de
bronz al lui Eminescu, asezat în faţa teiului. Nu departe de bustul lui Eminescu, pe "Aleea
Junimea", se află şi bustul din bronz al Veronicai Micle şi ale membrilor Junimii: Ion
Creangă, Nicolae Gane, Costache Negruzzi şi Ciprian Porumbescu. Încheiem ziua printr-o
relaxare în zona Complexului Palas, care este un model de complex urbanistic situat în
zona Centrului Civic al municipiului Iași, în imediata apropiere a Palatului Culturii.
Ansamblul se întinde pe o suprafață de 270.000 mp și a costat în jur de 265 de milioane
de euro, fiind cea mai mare investiție imobiliară din afara Bucureștiului. Timp liber.
Cazare IAȘI – Hotel 2/3* (a 2-a noapte).

 Ziua 3 – IAȘI – PIATRA NEAMȚ – TELEGONDOLA MT. COZLA - CHEILE

BICAZULUI – LACU ROȘU – PASUL BUCIN – TÎRGU MUREȘ.
Micul dejun. Părăsim orașul Iași, acolo unde fiecare piatră vorbește despre trecut și unde
fiecare zid are propria poveste istorică, și ne continuăm călătoria spre municipiul Piatra
Neamț. Oprire în Piatra Neamț – zona centrală. În municipiul Piatra Neamţ, supranumit
“Sinaia Moldovei”, zăbovim puțin la Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni sau opțional la
alegere o plimbare cu Telegondola spre Mt. Cozla pe deasupra orașului. Piatra Neamţ-ul zilelor
noastre se remarcă prin arhitectura modernă a clădirilor sale, armonios integrată în
peisajul natural, conferind oraşului un cadru peisagistic deosebit, de unde şi numele de
„Perla Moldovei", pe drept atribuit acestui oraş. O plimbare cu telegondola pe deasupra
centrului şi a zonei istorice a oraşului pe un traseu de 2.150 de metri şi are sosirea pe
muntele Cozla nu poate decât să convingă vizitatorii de acest lucru. Apoi traseul continuă
prin remarcabilele Cheile Bicazului, un scurt popas la Lacu Roșu (zona centrală turistică)
și revenirea spre casă. Sosire în Târgu Mureș spre seară punând punct unei excursii
tematice care s-a dorit a fi o experiență foarte plăcută în zona Moldovei.
DATA DE PLECARE

Cost excursie
Alte servicii

18.10.2019

Servicii incluse

290 lei

Transport autocar, cazare 2 nopți
Parcări obiective turistice, taxe drum

2 x Mic dejun inclus

PUNCT DE ÎMBARCARE/ DEBARCARE UNIC (AUTOCAR MARE):
TÎRGU MUREȘ
Zona ROSEN GARDEN Ora 07.30
Elevii sunt rugaţi să se prezinte la îmbarcare cu 15 minute înainte de ora comunicată.

Fotografii din traseu:

Vă așteptăm în excursie!
_____________________________________________________________________________________________
Colegiul Național Pedagogic Mihai Eminescu Tîrgu-Mureș,
Str. Alexandru Papiu Ilarian Nr. 37, Tîrgu-Mureș, Mureș
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