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Litoralul românesc reprezintă o parte din țărmul occidental al Mării Negre și se întinde  pe o distanță de 245 Km, de la 

granița cu Ucraina  până la cea cu Bulgaria. Este cea mai exploatată zonă turistică din România. Principala zonă de 

interes, unde se află majoritatea stațiunilor și a atracțiilor turistice este județul Constanța. Celălalt județ riveran 

estejudețul Tulcea.  

Plajele de pe litoralul românesc sunt acoperite cu nisip fin și au o lațime generoasă care atinge în unele locuri 150 – 200 

m. 

 

Stațiunile de la Marea Neagră de pe teritoriul României au fost construite în dreptul plajelor cu nisip, parțial mineral 

(aluviunile dunărene) și parțial cochilifer. 

Stațiunea cea mai întinsă și cu cele mai multe spații de cazare este Mamaia. Aceasta este și cea mai vizitată, fiind 

amplasată la nordul Municipiului Constanța, pe grindul (cordonul litoral) care separă Marea Neagră de Lacul Siutghiol. O 

particularitate a Mamaiei este dimensiunea plejei, lată de 250 metri, și lungă de 8 kilometri. 

Mai la sud se găsesc stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud care sunt și orașe, satul și stațiunea Costinești care este 

considerată stațiunea tinerilor, apoi șirul celor șase stațiuni de la Comorova, anume „Olimp”, „Neptun”, „Jupiter”, „Cap 

Aurora”, „Venus” și „Saturn”, botezate, ca și planetele sistemului solar, după zeii romani. 

În apropierea graniței cu Bulgaria sunt satele și stațiunile Doi Mai și Vama Veche. 

 

Opțiunile de cazare, agrement și distracție sunt multiple și nu lipsesc nici monumentele istorice de mare însemnatate, 

ruine antice, biserici, mănăstiri, rezervații naturale unice în țară și în Europa, care întregesc pitorescul litoralului 

românesc și al întregii zone dobrogene. 

 

Obiective turistice: 

 

Mozaicul roman,  Muzeul de arheologie Constanta, Muzeul Militar National, Muzeul Marinei Romane, Moscheea 

Constanta, Cheile Dobrogei , Teatrul Ovidiu, Farul Genovez din Constanta , statuia lui Ovidiu din Constanţa, Histria - 

cetatea grecilor de la Marea Neagra, Gînditorul de la Hamangia, Canalul Dunăre-Marea Neagră. 

 

Accesati link-ul de mai jos pentru a gasi lista hotelurilor și pensiunilor afiliate Ticket Vacanţa®   de pe litoralul 

Mării Negre. www.edenred.ro/Locatii-Marea-Neagra 

 

 

1. Litoralul Mării Negre  

http://www.edenred.ro/Locatii-Marea-Neagra
http://www.edenred.ro/Locatii-Marea-Neagra
http://www.edenred.ro/Locatii-Marea-Neagra
http://www.edenred.ro/Locatii-Marea-Neagra
http://www.edenred.ro/Locatii-Marea-Neagra
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Delta Dunării se află în mare parte în Dobrogea şi parţial în Ucraina, este cea mai mare şi mai bine conservată dintre 

deltele europene. 

Dunărea ajunsă la Patlăgeanca se bifurcă în două braţe, Braţul Chilia la nord şi Braţul Tulcea la sud, braţ care ajuns la 

Sfântu Gheorghe se desparte şi el în Braţul Sulina şi Braţul Sfântul Gheorghe. 

Delta Dunării este al treilea ţinut mlăştinos ca mărime din lume şi atrage milioane de păsări migratoare. Conţine ca şi 

fauna peste 300 de specii de păsări şi peste 40 de specii de peşti şi este locul unde milioane de păsări din diferite colţuri  

ale lumii vin să cuibărească, iar vegetaţia este specifică mlaştinilor, care dețin procentul cel mai mare, dar există şi zone  

împădurite şi plante agăţătoare. 

Delta Dunării este ţinutul cel mai tânăr al Europei şi este singura delta din lume, declarată în întregime rezervaţie a 

biosferei. Prin importanța sa ca zonă piscicolă, cinegetică şi turistică, precum şi prin varietatea unică în Europa a faunei 

ornitologice, Delta Dunării a fost inclusă în Lista Patrimoniului Universal Cultural şi Natural UNESCO. 

 

 Obiective turistice: 

 

Toată Delta Dunării este o atracţie şi este o importantă zonă turistică a României. Mai jos amintim doar câteva dintre 

zonele principale de atracţie turistică:  

Pădurea Letea - cea mai nordică pădure subtropicală din Europa şi singurul loc din Europa unde cresc liane. 

Lacul Nebunu - este o zonă protejată de mică întindere, deoarece asigură condiţii optime de reproducere pentru unele 

specii de peşti şi de asemenea asigură condiţii de cuibărit în lunile de vară pentru diferite specii de rațe sau alte păsări 

de apă. 

Rezervaţia Pădurea Caraorman – unde cresc stejari masivi, vechi de 400 de ani şi o mare varietate de animale şi 

păsări (bufniţe, vulturi, pisici sălbatice, mistreţi şi lupi) 

Centrul de Documentare şi Educaţie Ecologică - care adăposteşte exemplare de faună, filme şi o bibliotecă. 

Este o excelentă sursa de informare despre Delta. 

 

Există şi obiective istorice care merită vizitate: fortăreaţa medievală de la Enisala, fortificaţia Romană de la Babadag, 

mănăstirile Cocoș, Saon şi Celic-Dere.  

 

Accesati link-ul de mai jos pentru a gasi lista hotelurilor și pensiunilor afiliate Ticket Vacanţa®    din Delta 

Dunării. www.edenred.ro/Locatii-Delta-Dunarii 

 

2. Delta Dunării  

http://www.edenred.ro/Locatii-Delta-Dunarii
http://www.edenred.ro/Locatii-Delta-Dunarii
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Valea Prahovei este una din cele mai vizitate zone montane din Romania, cu un flux stabil de turiști indiferent de 

anotimp, și se întinde de-a lungul râului Prahova, având o mare concentrare de stațiuni turistice montane:  

Sinaia, aflata la o altitudine de 800 metri, supranumită "Orașul Regilor" datorită reședinței de vară a familiei regale, 

Busteni, cu noua pârtie de ski Kalinderu, dotată cu cea mai modernă instalație de transport pe cablu din România 

Predeal, situata la cea mai mare altitudine din Romania, respectiv 1035 metri.  

 

Oferta de cazare este mai mult decat variata, de la pensiuni de doua stele pana la hoteluri de cinci stele. Valea Prahovei 

reprezinta inima turismului romanesc in perioada de iarna, iar in perioada de vara, raiul celor ce isi doresc sa petreca 

cateva zile in aerul curat de munte si sa evadeze din aglomerarile citadine.  

 

Obiective turistice: 

 

Castelul Peles - resedinta de vara a familiei regale, creatie a regelui Carol I al Romaniei (1866 - 1914), dar si a stiintei 

arhitectilor Johannes Schultz si Karel Liman si a maiestriei unor decoratori prestigiosi ca J.D. Heymann din Hamburg, 

Castelu Peles poate fi considerat cel mai important edificiu de acest tip din Romania. Avand caracter de unicat, prin 

valoarea sa istorica si artistica, poate fi considerat, de asemenea, si unul din cele mai importante monumente de acest 

fel din Europa celei de a doua jumatati a secolului al XIX-lea. 

Parcul National Bucegi cuprinde importante atracții turistice, cum ar fi Sfinxul și Babele, specii rare de plante  

(floarea de colț sau garofița)  și faună ca ursul brun și capra neagră.  

 

Accesati link-ul de mai jos pentru a gasi lista hotelurilor și pensiunilor afiliate Ticket Vacanţa®    din Valea 

Prahovei. www.edenred.ro/Locatii-Valea-Prahovei 

 

3. Valea Prahovei 

http://www.edenred.ro/Locatii-Valea-Prahovei
http://www.edenred.ro/Locatii-Valea-Prahovei
http://www.edenred.ro/Locatii-Valea-Prahovei
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Situat în partea central-sudică a ţării, judetul Argeș ne dezvăluie un relief proporţional repartizat, coborand in trepte de la 

nord spre sud, cuprinzând toate unitatile geo-morfologice carpato-trans-danubiene, de la altitudinea de peste 2500 m 

(vârful Moldoveanu 2544 m - cel mai înalt vârf din Carpaţii româneşti, aflat în întregime pe teritoriul judeţului Argeş) 

pana la 160 m: zona centrală a judeţului considerata si treapta mijlocie este ocupată de dealuri subcarpatice, munţii se 

înalţă abrupt la nord, iar la sud dealurile scad în înălţime, pierzându-se treptat în câmpie.  

 

Obiective turistice: 

 

Transfăgărășan - incepe din comuna Arefu, in judetul Arges si se termina in comuna Cartisoara (Sibiu).  Este un drum 

cu multe serpentine, tunele si viaducte – la Balea Lac soseaua trece prin cel mai lung tunel din Romania (887 m), 

Tunelul Balea. In tunel exista o singura banda de circulatie ce are 6 metri latime si un trotuar de un metru latime. 

Manastirea Argesului, localizata la Curtea de Arges, la o distanta de 150 de km de Bucuresti, dateaza din secolul al 

XVI-lea. Aceasta a fost ctitorita in anul 1547 de catre Neagoe Basarab. In apropiere, se afla fantana Mesterului Manole. 

Acest lacas a fost construit prin jertfa lui si a sotiei sale, Ana, pe care Manole a zidit-o in peretii bisericii. 

Complexul Curtea Domneasca de la Targoviste, situat pe malul drept al Ialomitei, cuprinde Casa Domneasca, 

intemeiata de domnitorul Mircea cel Batran, Biserica Adormirii Maicii Domnului si Turnul Chindiei. 

Muzeul Judetean Pitesti contine sectii de istorie si stiintele naturii, care expun piese descoperite in judetul Arges. 

Manastirea Negru Voda de la Campulung, intemeiata in anul 1215 de catre Radu Negru Voievod, intemeietorul statului 

Tara Romaneasca, adaposteste cea mai veche piatra de mormant a unui domnitor pastrata in Romania. 

Muzeul de Istorie de la Ploiesti cuprinde expozitia permanenta Mihai Viteazul . 

Muzeul Ceasului de la Ploiesti este unic in Romania si expune ceasornice de marimi si tipuri diferite incepand din 

secolul XVII. 

Muzeul Petrolului de la Ploiesti este, de asemenea, unic in Romania. Expune piese legate de istoria extragerii 

petrolului pe teritoriul Romaniei. 

 

Accesati link-ul de mai jos pentru a gasi lista hotelurilor și pensiunilor afiliate Ticket Vacanţa®    din Argeș.  

www.edenred.ro/Locatii-Arges  

 

4. Argeș (Transfăgărășan, Curtea de Argeș) 

http://www.edenred.ro/Locatii-Arges
http://www.edenred.ro/Locatii-Arges
http://www.edenred.ro/Locatii-Arges
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Oltenia este delimitata în nord de Carpaţii Meridionali, iar în vest, sud şi est de ape curgătoare: Dunărea, respectiv Oltul. 

Râul Jiu străbate regiunea în direcţia nord-sud şi o împarte în două părţi aproape egale, în care relieful uneia pare să se 

oglindească în cealaltă. Zona imbina obiectivele naturale (peisaje montane pitoresti, fenomene carstice - pesteri, printre 

care si Pestera Muierii, Closani, Topolnita, cel mai mare pod natural din tara, cel de la Ponoarele - izvoare minerale si 

termale) cu cele cultural-istorice.  

 

Obiective turistice: 

 

Rânca - aşezată în Munţii Parâng la o altitudine de 1600 m (la 25 Km de Baia de fier), este una din frumuseţile naturale 

ale ţării. Rânca este atractivă pentru practicarea sporturilor de iarna: schi, snowboard, schi de tură, snowmobil, dar și 

vara pentru peisajele montane minunate și pentru sporturile cu motor, bicicletă, ATV și parapantă. 

Peștera Muierii – situată in comuna Baia de Fier, judetul Gorj, a fost un punct de rezistență în timpuri străvechi 

adăpostind femei și copii când barbatii plecau la lupte. Peștera are o lungime de aproximativ 3.600 de metri și este 

dispusă în4 niveluri. 

Cheile Oltețului - se intind pe o lungime de 2 km si împreună cu Peștera Polovragi, face parte din rezervația naturală 

aflată in judetul Gorj, care se intinde pe o suprafata de 150 de hectare. Inaltimile amețitoare, priveliștea sălbatică și 

peisajele spectaculoase fac din Cheile Oltețului o atracție turistică pe care merită să o vizitați. 

Mănăstiri vechi -  Tismana, Horezu, Cozia, Arnota, Bistrita, Govora  unele dintre acestea inscriindu-se printre cele mai 

reprezentative din Romania, avand, totodata, valoroase muzee si colectii.  

Ansamblului sculptural monumental de la Targu Jiu, opera unuia dinte cei mai mari sculptori ai secolului XX, 

Constantin Brancusi. 

 

Accesati link-ul de mai jos pentru a gasi lista hotelurilor și pensiunilor afiliate Ticket Vacanţa®    din Rânca, Baia 

de Fier. www.edenred.ro/Locatii-Baia-de-Fier  

 

5. Rânca, Baia de Fier (Oltenia) 

http://www.edenred.ro/Locatii-Baia-de-Fier
http://www.edenred.ro/Locatii-Baia-de-Fier
http://www.edenred.ro/Locatii-Baia-de-Fier
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Înconjurat  de culmile Munților Carpați  și presărat  cu o mulțime de edificii de arhitectură în stil gotic, baroc si 

renascentist, precum și o mulțime de atracții istorice, Brașov este unul dintre cele mai vizitate locuri din România. 

Amplasat la intersecția rutelor comerciale care leagă Imperiul Otoman si Europa de Vest, le-a permis negustorilor sași 

să obțină averi considerabile și să exercite o influență politică puternică în regiune. Acest lucru este reflectat și în 

denumirea germană a orașului, Kronstadt, precum și în numele său latin, Corona, ceea ce înseamnă Orașul Coroană 

(stema orașului este o coroană cu rădăcini de stejar). În jurul orașului au fost ridicate fortificații, cu mai multe turnuri 

întreținute de către diferite bresle meșteșugărești, conform obiceiului medieval. 

In Brașov se află cea mai ingusta strada din Europa - Strada Sforii, care are aproximativ patru metri lățime și leagă 

strada Poarta Scheiului și strada Cerbului. Strada a fost initial folosită ca o cale de acces pentru pompieri. 

 

Obiective turistice: 

 

Piața Sfatului - situată în centrul vechi al Brașovului medieval și încunjurată de case frumoase cu acoperișuri roșii, 

Piața Sfatului, cunoscut pentru populația săsească ca Marktplatz, este un loc suberb unde te poți odihni si admira 

peisajul 

Casa Sfatului - construită în secolul al 13-lea, casa a servit ca loc de întâlnire pentru consilierii orașului, cunoscuți sub 

numele de centurioni.  

Biserica Neagră - construită între 1385 și 1477 pe locul unei biserici mai vechi,  biserica și-a primit actualul nume după 

dezastrul din 1689, când Marele Incendiu, care a distrus mare parte din oraș, innegrind zidurile bisericii. Restaurarea a 

durat aproape 100 de ani și din  două turnuri planificate, doar unul a fost finalizat. Biserica Neagra este cea mai mare 

biserică gotică dintre Viena și Istanbul. 

Turnul Alb - finalizat în 1494, turnul are o scară interioară de lemn, în spirală, pe patru nivele și oferind o priveliste 

minunată a orașului vechi. Situat pe un deal înalt, trebuie urcate circa 200 de trepte pentru a ajunge la el. 

Turnul Negru  - construit in 1494, se află în vârful unei stânci, pe dealul Straja. Turnul și-a primit numele în urma unui 

incendiu grav în 1559, când a fost lovit de fulger. Recent renovat și având un acoperiș de sticlă în formă de piramidă, 

Turnul Negru găzduiește un mic muzeu de  artefacte legate de război.  

Muntele Tâmpa – Brașov este adesea menționat ca orașul de la poalele Tâmpei, unde a fost construită cetatea inițială 

de apărare. Este considerat un loc foarte romantic, care oferă o superbă panoramă a orașului. 

 

Accesati link-ul de mai jos pentru a gasi lista hotelurilor și pensiunilor afiliate Ticket Vacanţa®    din Brașov. 

www.edenred.ro/Locatii-Brasov  

6. Brașov 

http://www.edenred.ro/Locatii-Brasov
http://www.edenred.ro/Locatii-Brasov
http://www.edenred.ro/Locatii-Brasov
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Poiana a fost din vechi timpuri destinația drumețiilor și a practicării sporturilor de iarnă. Prima mențiune documentară a 

locației datează din 1427, în contextul activităților de oierit ce aveau loc aici.  

Stațiunea este înconjurată de 4 mari masive muntoase: Postăvarul, Piatra Craiului, Bucegi și Piatra Mare. 

Schiorii au urcat Postăvaru încă din 1895, iar în 1906 în Poiană a avut loc primul concurs de schi. Întinzându-se pe un 

platou la baza muntelui Postăvarul care face parte din lanțul Carpaților Meridionali, stațiunea Poiana Brasov denumită 

și Poiana Soarelui, este un model de  frumusete. Aflată la numai 12 Km de orașul medieval Brașov și la peste 1020 m 

altitudine, Poiana Brașov este o oază de liniște pentru toate categoriile de turiști în toate anotimpurile. 

 

Stațiunea este recomandată pentru tratamentul nevrozei astenice, pentru stări de epuizare si surmenaj fizic și 

intelectual, pentru anemii secundare și boli endocrine, pentru boli ale aparatului respirator.  

 

 

Obiective turistice: 

 

Pârtiile de schi - Poiana Brașov dispune de 12 pârtii de schi cu grade diferite de dificultate  

Biserica de lemn cu hramul ”Sf. Ioan” 

Rezervații naturale -  Masivul Postăvarul (1.025,50 ha), Stejărișul Mare (16,30 ha), Peștera Valea Cetății (1 ha) 

 

Accesati link-ul de mai jos pentru a gasi lista hotelurilor și pensiunilor afiliate Ticket Vacanţa®    din Poiana 

Brașov. www.edenred.ro/Locatii-Poiana-Brasov  

 

7. Poiana Brașov 

http://www.edenred.ro/Locatii-Poiana-Brasov
http://www.edenred.ro/Locatii-Poiana-Brasov
http://www.edenred.ro/Locatii-Poiana-Brasov
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Sibiu  este reședința de județ și cel mai mare municipiu al județului Sibiu.  

Sibiul a reprezentat și reprezintă unul dintre cele mai importante și înfloritoare orașe din Transilvania, fiind unul dintre 

principalele centre ale coloniștilor sași stabiliți în zonă. A cunoscut în ultimii ani o renaștere economică și culturală 

semnificativă. Sibiul este în prezent unul dintre orașele cu cel mai mare nivel de investiții străine din România.  

În anul 2007 a fost Capitala Culturală Europeană, împreună cu orașul Luxemburg. 

Orasul Sibiu este foarte bogat in monumente istorice si arhitectonice (turnuri si bastioane ale cetatii medievale) Primaria 

Veche in stil gotic, palatele baroce Brukenthal si Micul Palat cu cariatide, case vechi in stiluri diferite, biserici si catedrale 

(Biserica Evanghelica, Biserica Ursulinelor, Caterdrala Mitropoliei Ortodoxe); la marginea orasului, in parcul Dumbrava 

Sibiului, se afla Muzeul tehnicii populare, cel mai mare de acest fel din tara. 

Centrul istoric este unul dintre cele mai bine păstrate locații istorice din țară. Multe din zidurile și sistemele de fortificații 

sunt menținute într-o stare foarte bună. Centrul istoric este în proces de a fi înscris în lista patrimoniului UNESCO. 

Orașul se află aproape de Munții Făgărașului – o destinație importantă pentru drumeții – și de stațiunea Păltiniș – o 

destinație pentru sporturile de iarnă. În zonă sunt multe biserici fortificate construite de coloniștii sași. 

 

Obiective turistice: 

 

Turnurile Sibiului - Turnul Archebuzierilor, Turnul Dulgherilor, Turnul Gros, Turnul Sfatului, Turnul Scărilor 

Piata Mare - este piața cea mai mare din orașul vechi și a fost martora activităților economice ale negustorilor din Sibiu. 

În ea se organizau adunări cetățenești, târguri și chiar și execuții publice 

Podul Minciunilor 

Palatul Brukenthal - a fost înălțat în etape, cu scopul de a fi reședință oficială a baronului von Brukenthal și sediu al 

colecțiilor sale. Palatul se află situat în partea de vest a Pieței Mari și a fost inclus pe Lista monumentelor istorice din 

județul Sibiu din anul 2004. 

Lacul și cascada Bâlea, Poiana Sibiului, Ocna Sibiului, Păltiniș, etc. 

 

Accesati link-ul de mai jos pentru a gasi lista hotelurilor și pensiunilor afiliate Ticket Vacanţa®    din Sibiu. 

 www.edenred.ro/Locatii-Sibiu 

 

8. Sibiu 

http://www.edenred.ro/Locatii-Sibiu
http://www.edenred.ro/Locatii-Sibiu
http://www.edenred.ro/Locatii-Sibiu
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Fondată de către sași în secolul al 12-lea, Sighisoara (Schassburg în germană) încă este unul dintre cele mai frumoase 

și mai bine conservate orase medievale din Europa.  

Listat din anul 1999 în patrimoniul cultural mondial UNESCO, acest oraș cu străzi pietruite, case burgheze și biserici 

ornate rivalizează cu străzile istorice ale Pragăi sau Vienei. Este, de asemenea, locul de naștere al Vlad Țepeș, 

conducător al provinciei Țării Românești 1456-1462.  

Creșterea economică înregistrată de meșteșugari și comercianți a asigurat mijloacele financiare pentru construirea unui 

sistem de apărare puternic, prevăzut cu 14 turnuri și bastioane mai multe prevazute cu artilerie îndreptate spre toate 

cele patru puncte cardinale.  

Sighisoara nu a fost cel mai mare sau cel mai bogat dintre cele sapte cetati sasesti  în Transilvania, dar a devenit una 

dintre cele mai populare. O plimbare pe străzile orașului deluros, cu arhitectura lor originală medievală este ca un pas 

înapoi în timp.  

 

Obiective turistice: 

Casa lui Vald Țepeș (sau Casa cu Dragon, sau Casa Dragonului) - la doi pași de Turnul cu Ceas una dintre cele mai 

vechi construcții civile din Cetatea Sighișoara 

Turnul cu Ceas - monument istoric și de arhitectură, cel mai masiv dintre cele nouă turnuri de apărare ale cetății 

Sighișoara 

Biserica din Deal – cu fresce vechi de 500 de ani, al 13-lea secol  

Casa Venetiana – ce datează din secolul XIII 

Biserica Manastirii Dominicane -  cunoscută pentru altarul sculptat  în stilul Renașterii transilvănene, amvonul în stil 

baroc, covoarele orientale și orga din secolul XVII 

Turnuri - Turnul Tăbăcarilor, Turnul Frânghierilor, Turnul Măcelarilor, Turnul Cositorilor, Turnul Cizmarilor, Turnul 

Croitorilor, Turnul Fierarilor, Turnul Giuvaergiilor și Aurarilor 

Festivalul Medieval - se desfăşoară în 10 sectiuni - teatru, muzică, arte plastice, expoziţii, dans, film, recital de poezie 

medievală, expoziţie de carte, concerte pentru tineret şi conferinţe, presărate cu spectacole de animaţie stradală, 

concerte de seară, concerte corale, expoziţie de costume medievale şi cursuri de dans medieval. Sunt inviaţi trupe de 

teatru studentesti, trupe private şi teatre profesioniste din ţară şi din străinătate. 

 

Accesati link-ul de mai jos pentru a gasi lista hotelurilor și pensiunilor afiliate Ticket Vacanţa®    din Sighișoara. 

www.edenred.ro/Locatii-Sighisoara 

 

9. Sighișoara 

http://www.edenred.ro/Locatii-Sighisoara
http://www.edenred.ro/Locatii-Sighisoara
http://www.edenred.ro/Locatii-Sighisoara
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Moldova este regiunea din nord-estul României moderne, cuprinzând teritoriul rămas din Principatul Moldovei după 

pierderea în 1775 a regiunii din nord-vest numită de atunci încoace Bucovina şi în 1812 a jumătăţii de răsărit din 

Principat, numită de atunci încoace Basarabia.  

În zona Moldova se găsesc peisaje deosebit de pitoreşti, Munţii Carpaţii Orientali cu Munţii Nemira, Ciucului, Munţii 

Vrancei şi Munţii Tărcau fiind plini de frumuseţi şi monumente ale naturii: cheile şi cascadele Doftanei, zonele cu izvoare 

minerale de pe Valea Slănicului, pe Valea Oituzului şi pe Valea Doftanei, apa Bărzăuței, cu repezişuri şi cascade şi lacul 

Bălătău fiind doar câteva exemple. 

Regiunea istorică Bucovina (germ. Buchenland, "ţara de fagi"), cuprinde un teritoriu acoperind astăzi zonă adiacentă 

oraşelor Rădăuţi, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Siret şi Vicovu de Sus din România, precum şi Cernăuţi şi 

Storojineţ din Ucraina.  

Bucovina este cunoscută pentru mănăstirile construite de foşti domnitori şi boieri moldoveni (Muşatinii, Alexandru cel 

Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Ştefan Tomşa, Alexandru Lăpuşneanu, Familia Movileştilor ş.a.), fiecare cu culoarea 

să specifică: Voroneţ (albastru), Humor (roşu), Suceviţa (verde), Moldoviţa (galben) şi Arbore (combinaţie de culori).  

 

Obiective turistice:  

 

Zona montană: masivele muntoase Rarău, Giumalău şi Călimani, cheile Moara Draculul, rezervaţia Pietrele Doamnei, 

Masivul Adam și Eva 

Rezervaţia de magnolii din Botoşani 

Staţiuni: Durău (jud.Neamţ), Slănic Moldova, Tg.Ocna (cel mai mare sanatoriu subteran din Europa aflat în interiorul 

unei mine de sare) , Poiana Sărată - renumite pentru tratamentul în bolile digestive,  

Potgorii:  Cotnari, Huşi (jud.Vaslui),  Nicoreşti şi Bujoru (jud.Galaţi). 

Cetatea de Scaun a domnitorului Ştefan cel Mare,  

Casele Memoriale:  "Ciprian Porumbescu”, "Mihail Sadoveanu” , "Nicolae Labis",  

Codrul Secular Slătioara 

Mănăstiri: Voroneţ, Putna, Humor, Moldoviţa, Suceviţa, Zamca, Dragomirna, Probota, Slatina, Solca, Raşca, Sfântul 

Ioan Cel Nou 

 

Accesati link-rile de mai jos pentru a gasi lista hotelurilor și pensiunilor afiliate Ticket Vacanţa®   din Moldoca și 

Bucovina. www.edenred.ro/locatii-suceava , www.edenred.ro/locatii-bacau , www.edenred.ro/locatii-neamt 

 

 

10. Moldova & Bucovina 

http://www.edenred.ro/locatii-suceava
http://www.edenred.ro/locatii-suceava
http://www.edenred.ro/locatii-suceava
http://www.edenred.ro/locatii-bacau
http://www.edenred.ro/locatii-bacau
http://www.edenred.ro/locatii-bacau
http://www.edenred.ro/locatii-neamt
http://www.edenred.ro/locatii-neamt
http://www.edenred.ro/locatii-neamt
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Maramureşul se bucură de un peisaj unic. Munţi înalţi, dealuri înverzite, râuri mai largi sau mai înguste, lacuri, păduri, 

păşuni, toate alcătuiesc una dintre cele mai frumoase regiuni ale României. Situat în nordul ţării, în regiunea 

Transilvania, Judeţul Maramureş se întinde pe o suprafaţă de 6304 km pătraţi învecinându-se cu Ucraina şi cu judeţele 

Suceava, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj şi Satu Mare.  

 

Aproape jumătate din regiune este muntoasă, aici găsindu-se cel mai înalt vârf muntos din Carpaţii Orientali: Pietrosu 

(2303m). Patru lanţuri muntoase distincte separă Moldova de Transilvania. De la NV la Est, Munţii Gutâi, Țibles şi 

Rodna separă Maramureşul istoric de restul regiunii.  

Regiunea abundă în râuri repezi, constant alimentate din munţii dimprejur. Având o reţea hidrografică de peste 3000 

km, nu este de mirare că peisajul este atât de bogat şi verde. Numele râurilor mai mari sunt folosite pentru a diferenţia 

zonele etnografice din Maramureşul istoric. Aşa că se vorbeşte des despre Valea Izei, a Marei, a Cosăului, a Vișeului şi 

a Tisei. Pe lângă râuri, există lacurile alpine de origine glaciară Iezer şi Buhăescu şi lacurile artificiale de la Ocna 

Şugatag, Baia Sprie, precum şi lacurile de acumulare Strâmtori-Firiza şi Runcu-Brazi-Firiza.  

 

Zona montană aparţinând Carpaţilor Orientali reprezintă 43%, zona colinară (dealuri, podişuri şi piemonturi) circa 30%, 

iar zona joasă (depresiuni, lunci şi terase) restul de 27% din suprafaţa judeţului. Principalele unităţi montane sunt: Munţii  

Rodnei (cei mai înalţi), Munţii Maramureşului şi lanţul vulcanic Igniș-Gutâi-Țibles.  

 

Obiective turistice: 

 

Muzee: Muzeul de Etnografie Sighetu Marmaţiei, Muzeul de Artă, Muzeul de Mineralogie Baia Mare, Muzeul Memorial 

Sighetu Marmaţiei, etc. 

Monumente de arhitectura şi artă populară: Centrul istoric Baia Mare, Centrul istoric Sighetu Marmaţiei, Turnul 

Ştefan 

Bisericile de lemn din Maramureş, Lăpuș, Chioar și Cimitirul Vesel din Sapanta 

Mănăstiri: Bârsana, Peri-Săpânţa, Moisei, Sfânta Ana din Rohia 

 

Accesati link-ul de mai jos pentru a gasi lista hotelurilor și pensiunilor afiliate Ticket Vacanţa®    din Maramureș. 

www.edenred.ro/Locatii-Maramures 

 

11. Maramureș 

http://www.edenred.ro/Locatii-Maramures
http://www.edenred.ro/Locatii-Maramures
http://www.edenred.ro/Locatii-Maramures
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