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EXCURSIE DOCUMENTAR-TURISTIC Ă ÎN BUCOVINA ISTORIC Ă 
5 – 10 IUNIE 2013 
 

Prima zi (Miercuri 5.06.2013): Ora 7,00- Plecare din Bucureşti prin Urziceni, Buzău, Râmnicu 
Sărat (cca.145 km.) (popas covrigi, cafea), Focşani, Mărăşeşti, Adjud, Bacău, Roman (190 km.) 
(popas prânz la restaurant din parc), Moţca, Hanul Ancuţei, Vadul Moldovei, Păltinoasa, vizite 
la Mănăstirea Humor şi Mrea Voroneţ, Mrea Suceviţa, Marginea (ceramica), Rădăuţi, Mrea. 
Putna (popas cină, cazare, mic dejun), 
 

A doua zi (Joi 6.06.2013.): plecare de la Putna, prin Siret (trecere frontieră), prin Hliboca, la 
Cernăuţi (prânzul, cazarea la pensiune), vizită la Cimitirul cărturarilor români, în centrul vechi, 
la catedrala Bănceni, cina comună, 
 

A treia zi (Vineri 07.06.): plecare din Cernăuţi şi vizită la Cetatea Hotin, Ţinutul Herţa 
(biserica) şi Cetatea Kameniţa, prânzul pe traseu sau din pachet, cina şi cazarea în Cernăuţi; 
 

A patra zi (Sâmbătă 08. 06.): vizită la Parcul Naţional din Munţii Carpaţi, iar în Cernăuţi, la 
Universitatea Naţională (monument istoric UNESCO - fostul Palat Episcopal, Piata Operei etc., 
cina şi cazare în Cernăuţi; 
 

A cincea zi (Duminică 09. 06), întâlnire cu arhitecţi bucovineni şi patrioţi români, plecare din 
Cernăuţi prin Siret la Suceava, vizitarea Cetăţii de Scaun a Moldovei, cu popas prânz la Casa 
Bucovineană şi plecarea prin Fălticeni la Tg. Neamţ cu popas de vizită la Cetatea Neamţului şi 
Mrea Neamţului (cina, cazare); 
 

A şasea zi (Luni 10. 06.): Plecare din Tg. Neamţ la Mrea Agapia şi la Piatra Neamţ (popas de 
prânz la Hotel Ceahlău, întâlnire cu arhitecţi localnici şi opţional vizită la Muzeu de 
istorie/arheologie, cultura Cucuteni, mileniul V- î.Chr.), plecare prin Bacău, Buzău la Bucureşti. 
 

NOTĂ: 
Costul orientativ al excursiei de şase zile este de circa 600 lei/pers.(transport, cazare, 2 mese/zi) 
Toţi participanţii la deplasarea documentară vor avea la ei cartea de identitate şi paşaportul 
valabil, cerut la frontieră cu Ucraina. 
La Cernăuţi vom avea un ghid localnic român (organizatorul festivalului), care ne va conduce la 
locurile de vizitare. Este necesară respectarea orelor de plecare cu autocarul şi de masă. Număr 
de locuri maxim 40.  
După semnarea contractelor cu transportatorul şi pensiunile din Cernăuţi şi Rădăuţi, se  
transmite al doilea anunţ definitiv şi se fac înscrieri ferme cu plata unui avans de 300 lei/pers. 
 

20. 05. 2013 
Informa ţii/inscrieri cu achitare avans, până la 28 mai, la telefon:-0745902495- U.A.R., Gheorghe Ionaşcu, 
incasari la sediul Centrului Cultural U.A.R, str. J.L.Calderon, nr. 48 (orele 9,00 – 16,00). 
                                                                          sau  0728957875- A.C.P.B.B., Marian Clenciu  


