Muntii Trascau: vacanta in familie cu rafting, bike,
drumetii

Explore Travel te invita in Transilvania, in Muntii Trascaului, la Conacul secuiesc, ColtestiRimetea!
O zona excelenta pentru a va deconecta de la rutina zilnica, Rimetea-Coltesti abunda in activitati in
aer liber, potrivite atat pentru cei mari cat si cei mici. Zaboviti la conac, pentru a va reincarca
bateriile, savurand ce este aici mai pretios: liniste, mancare sanatoasa si aer curat.
De-ai pasit in imparatia culmilor Trascaului, poposeste la Conacul Secuiesc si bucura-te de linistea
vindecatoare a locurilor. La poalele Pietrei Secuiului, ce convinge pana si soarele sa rasara de doua
ori, camere tihnite si bucate traditionale te imbie la tihna ca-ntr-o alta lume. Inspirat din arhitectura
traditionala a zonei Rimetea-Coltesti, aflate in patrimoniul cultural european, Conacul Secuiesc
imbina farmecul trecutului cu cerintele moderne de cazare, de patru margarete.
Beneficiind de o locatie uimitoare, la poalele impunatoarei pietre a secuiului, conacul secuiesc

celebreaza arhitectura si traditia culinara a satelor Rimetea-Coltesti.

Conacul Secuiesc dispune de 60 de locuri de cazare in 27 de camere (12 duble sau
matrimoniale, 11 matrimoniale, 2 triple, 2 apartamente).
Bucurati-va de natura spectaculoasa a locurilor, alegeti un traseu montan, o tura in imprejurimi cu
bicicletele sau aventura unui zbor cu parapanta.
CHILD FRIENDLY – perfecta pentru familie
Pentru cei mici, s-a construit un loc de joaca din materiale eco, pentru ca ei sa beneficieze de toate
darurile naturii, in siguranta.
DRUMETII
Din centrul satului, porniti catre Cetatea Trascaului. Urcusul domol, de o jumatate de ora va va duce
in mijlocul ruinelor cetatii ridicate in secolul al XIII, de vice-voievodul Ardealului, martora a istoriei
zbuciumate a locurilor.
Relieful Pietrei Secuiului, dominat de stanci si canioane, e destinatia preferata a celor in cautare de
senzatii tari: zbor cu parapanta, alpinism sau speologie. Turisti din toata lumea aleg sa zboare cu
parapanta sau sa escaladeze peretii masivi ai faimoasei stanci. Pentru incepatori, exista varianta
zborului cu parapanta in tandem, pentru a experimenta senzatia unica in deplina siguranta, fara
pregatire anterioara.
Turisti din toata lumea aleg sa zboare cu parapanta sau sa escaladeze peretii masivi ai faimoasei
stanci. Pentru incepatori, exista varianta zborului cu parapanta in tandem, pentru a experimenta
senzatia unica in deplina siguranta, fara pregatire anterioara.

Detalii oferta
22-03-2021 pana la 25-03-2021 - 117.00 Euro
Tip activitate: Activ
Durata circuit: 4
Grup: intre 2 si 6 persoane
Locuri disponibile: 6
Grad de dificultate: Usor

Experiente incluse in oferta
Rafting cu cayac canoe pe Aries
Bike Tour in zona Coltesti – Rimetea

Bucate alese cu produse transilvanene

Itinerariu

ZIUA 1 - Sosire la Conacul Secuiesc
Sosire in cursul zilei la Conacul Secuiesc. Cazare si dupa-amiaza libera pentru relaxare in
curtea conacului. In aceasta dupa amiaza va puteti bucura de privelisti sau puteti aborda
cararea abrupta si grohotisul impunatoarei Pietre a Secuiului, in echipament adecvat. Efortul,
de aproximativ 90 de minute, va merita, cu siguranta, odata ajunsi in varf. Privelistile care se
vor dezvalui de la altitudinea de 1128 de metri inaltime taie respiratia si umple memoria
telefonului.

ZIUA 2 - Rafting pe Aries – 1/2 zi – zona Rimetea
Dimineata, dupa micul dejun, veti pleca catre Rimetea, intr-o aventura…,,la apa”. Durata
medie a traseului este de 4 h, dar e bine sa va alocati toata ziua pentru aceasta experienta.
Tura se poate organiza pentru minim 5 persoane, pot participa copii de la cele mai mici varste
fiind insotiti obligatoriu de un parinte sau adult.
Pornim cu canoe gonflabil de 2 persoane pe un traseu de aproximativ 8 km pe raul Aries
pe sectiunea din aropierea localitatilor Vidolm, Buru. Pe toata durata turei sunt alaturi
de grup ghizii care va indruma si va ajuta. Experienta anteriora nu este un criteriu, nici
macar abilitatile de inot, desi nu strica. Chiar si incepatorii reusesc sa parcurga traseul
fara probleme. Distractia e garantata atat pentru incepatori cat si pentru cei cu
experienta.
Trebuie sa alocati 4 ore pentru activitate. Nivelul de dificultate e usor spre mediu in
functie de debitul apei.
Pe parcursul turei vom realiza imagini si filme cu cu GoPro pe care le puteti copia pe loc
sau le veti primi pe transfer.
Probabilitatea ca va veti uda este mare astfel e indicat sa aduceti haine de schimb si
prosoape. Toate lucrurile personale (telefoane, bani etc.) trebuie sa ramana pe uscat fie
la voi in masina/ la cazare sau in bagajul din masina de insotire altfel riscati sa se
deterioreze sau sa le ia apa.
Noi vom asigura costume de neopren, cizme, vesta de salvare, casca si evident barcile si
padelele.
Recomandam sa veniti in costum de baie sa fie mai simpla echiparea.
Ariesul are incadrare I spre II cand este debitul mai mare.
La inceput vom avea o incalzire si instructaj despre echipament si modul in care se
foloseste cel mai sigur si confortabil.
Probabilitatea de rasturnare depinde si de experienta, debitul apei, respectarea
instructiunilor si sincronizarea cu partenerul de tura.
La inceputul sezonului nivelul apei e mai ridicat astfel coborarea e mai palpitanta. Dupa
ce trece sezonul de topire a zapezii cursul apei e mai calm astfel putem alege perioada
care se potriveste mai bine pentru fiecare.
Rasturnarile fac parte din experienta si in majoritatea cazurilor raman momente

memorabile si amuzante.
Seara, cazare la Conacul Secuiesc.

ZIUA 3 - Bike Tour – 1/2 zi, zona Coltesti-Rimetea sau Parapanta
Dimineata, dupa micul dejun veti pleca intr-o expeditie pe cont propriu, cu bicicletele
conacului. Sunt disponibile 20 de biciclete, in functie de disponibilitati puteti pleca la orice
ora.
Puteti vizita satul Coltesti, va puteti opri la Cetatea Trascaului, construita la final de secol XIII
de vice-voievodul Thorotzkay. In sat, vizitati muzeul Samuel Brassai (lingvist si profesor,
membrul al Academiei din Budapesta), fosta manastire franciscana (secolul XVIII-XIX) si
biserica romano-catolica (din secolul XVIII).
Va continuati drumul catre Rimetea, supranumit si ,,satul caselor albe” - e singurul sat
romanesc distins cu premiul Europa Nostra al Comisiei Europene pentru conservarea
patrimoniului cultural material. Cu cea mai veche casa ridicata la sfarsitul secolului al XVII,
satul cuprinde 200 de case si dependinte traditionale transilvane ridicate intre secolele XVII si
XIX. In prezent renovate, dar pastrand intacte arhitectura si spiritul locului, casele sunt
adapost pentru sateni si obiceiuri vechi de mai bine de o mie de ani. In centrul satului, vizitati
Muzeul Etnografic pentru o calatorie inapoi in timp: cu o colectie de peste 11.000 de piese,
incaperile lui spun povestea vietii generatiilor de locuitori din zona si a ocupatiilor lor mineritul, metalurgia si prelucrarea lemnului.
Conditia obligatorie pentru acest tur este sa va fi urcat pana acum pe o bicicleta.
In cazul in care nu doriti sa va plimbati cu bicicleta si doriti o aventura mai ,,periculoasa”,
puteti incerca, optional, parapanta pe deasupra satelor Coltesti si Rimetea. Rezervarile se
fac anticipat, pentru cel putin 5 persoane. Copiii peste 14 ani pot participa doar cu acordul
parintilor. Urcarea la decolare se face cu masina si pe jos. Aproximativ 20-30 minute de mers
la deal. Pasagerii nu trebuie sa depaseasca limita maxima de 100 kg. Tarif: de la 295 lei/
persoana, zborul dureaza aprox 15-30 min.
Seara, cazare la Conacul Secuiesc.

ZIUA 4 - Ramas bun, Conacul Secuiesc
Dupa micul dejun va luati ramas bun de la gazde si plecati spre casa. Pe drumul spre casa
puteti face o oprire la Salina Turda.

Servicii incluse

Cost
Februarie – Martie 2021:
Adult in camera dubla: 560 RON
Copil 0-6 ani in camera cu 2 adulti fara pat suplimentar este gratuit.
Copil 6-12 ani in camera cu 2 adulti: 280 RON (cu rafting inclus)
Copil 12-15 ani in camera cu 2 adulti: 365 RON (cu rafting inclus)
Aprilie – Octombrie 2021:
Adult in camera dubla: 640 RON
Copil 0-6 ani in camera cu 2 adulti fara pat suplimentar este gratuit.
Copil 6-12 ani in camera cu 2 adulti: 325 RON (cu rafting inclus)
Copil 12-15 ani in camera cu 2 adulti: 425 RON (cu rafting inclus)

Supliment pentru demipensiune: 65 RON/ persoana/ zi
Supliment pentru pensiune completa: 130 RON/ persoana/ zi

Marime grup: Grup minim de 2 adulti pentru cazare si minim 5 adulti pentru rafting.

Detalii servicii
Pachetul include
3 nopti de cazare la Conacul Secuiesc
Mese: mic dejun
1 zi Rafting pe Aries
1 /2 zi Bike
TVA

Pachetul nu include
Transportul pana la pensiune
Transportul de la pensiune la obiectivele propuse in program (se va merge cu masinile
personale)
Taxa de intrare la obiective
Pranz in excursiile incluse in program

Excursia optionala ,,parapanta”
Cazare
3 nopti de cazare la Conacul Secuiesc
Mese
mic dejun
Experiente locale
Rafting cu cayac canoe pe Aries
Bike Tour in zona Coltesti – Rimetea

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 15 de zile inainte de data plecarii.

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. 60% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 15 - 11 zile
calendaristice inainte de data inceperii sejurului;
2. 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 pensiune.

Documente de calatorie
Informatii cazare

Masuri de igiena si siguranta anti-covid implementate de Conacul
Secuiesc:
folosim masca de protectie, manusi de protectie
ne spalam pe mani cat de des posibil cu apa calda si sapun
pastram distanta fata de ceilalti minim 1,5 m/ distanta intre mese
culoare separate de intrare si iesire
daca avem simptome de gripa sau raceala, anuntam si ramanem acasa
dezinfectam spatiile, suprafetele
curatenie, dezinfectie in camere/ tavita cu prosop cu clor la intrare
verificam temperatura angajatilor la intrare in tura.
Nota: In functie de anumite situatii speciale, programul poate fi modificat de agentie,
fara insa a aduce prejudicii structurii de baza a programului.

