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Judeţul Neamţ 
Consiliul Judeţean 
 

 

RUTA CASELOR MEMORIALE DIN JUDEȚUL NEAMȚ - REPERE ALE LITERATURII NEMȚENE 

 

FIŞĂ TEHNICĂ 

 

Tematica rutei:  cultură 

Descrierea obiectivelor turistice incluse în rută: 

1. Muzeul Memorial „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ 

a. amplasarea: strada Calistrat Hogaș, nr. 1, Piatra-Neamţ 

Coordonate GPS: N 46 55.902, E 26 21.962 

b. istoric/legendă: Din punct de vedere biografic, Calistrat Hogaș (născut la Tecuci, în 19 aprilie 

1847) devine „nemţean” în septembrie 1869, când ocupă (prin concurs) o catedră la noul 

gimnaziu comunal din Piatra-Neamţ. 

Indiferent încotro l-a purtat cariera didactică sau pasiunea scriitoricească (ambele atingând 

performanţa maximă la Iaşi: profesorul – la Liceul Internat, iar scriitorul – în cercul literar şi 

paginile revistei Viaţa românească), Calistrat Hogaş a rămas un personaj / o personalitate 

definitiv fixată în tabloul istoric al Neamţului. Dar în primul rând este important că aici şi-a avut 

"comandamentul" literar, sursele creaţiei şi ambientul necesar punerii în pagină a 

capodoperelor sale. Şi nu e puţin lucru dacă ne gândim că, pe palierul ei clasic, literatura 

română nu a avut foarte mulţi reprezentanţi (în schimb, beneficiind de un exces de romantici). 

Deşi a fost o natură romantică, în fond, Calistrat Hogaş a ştiut să-şi controleze discursul epic 

folosind un referenţial cultural impresionant, până la a se consacra ca unul dintre puţinii 

exponenţi ai clasicismului românesc, deopotrivă în sens stilistic şi valoric. 

În 1967, la vârsta de 85 de ani, Sidonia Hogaș, donează statului casa şi întreaga proprietate 

(clădirile, curtea, chioşcul / „pavilionul”, fântâna etc.), cu scopul de a fi organizat muzeul 

memorial (prin testament, cu clauze speciale care interzic orice ingerinţă în structura sitului 

respectiv!). Peste doi ani, în 1969, se deschide oficial Muzeul Memorial „Calistrat Hogaş” din 
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Piatra-Neamţ. Sidonia petrece ultimii ani într-un apartament de bloc şi moare în 1976, la vârsta 

de 94 de ani. 

Muzeul Memorial păstrează intactă arhitectura specifică târgului moldovenesc de la sfârşitul 

secolului XIX (casa a fost reconstruită în 1880) și constituie o referinţă istorică preţioasă. 

 

 
 

c. posibilităţi de acces: DN15B- DN15C-DN15D- DJ208G 

d. programul și taxa de vizitare:  

Program de vizitare muzeu 

10:00 – 18:00 (aprilie – septembrie) 
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9:00 – 17:00 (octombrie – martie) 

Luni este închis. 

Taxe de vizitare muzeu 

– adulţi: 16 lei/pers. 

– grupuri adulţi şi studenţi*: 8 lei/pers. 

– preşcolari şi elevi: 4 lei/pers. 

Taxă de fotografiere și filmare: 10 lei  

*NOTĂ: Prin noţiunea de grup se înţelege un număr de minim 10 persoane 

e. date de contact: telefon: +40 233 225 997, website: http://mmchpn.muzeu-neamt.ro/ 

 

2. Casa Memorială „Alexandru Vlahuţă” Agapia 

a. amplasarea: sat Agapia, comuna Agapia, jud. Neamț. 

Coordonate GPS: 47.168750, 26.234083 

b. istoric/ legendă: Casa memorială în care s-a născut și a copilărit scriitorul Alexandru Vlahuță 

este situată în satul mănăstiresc din comuna Agapia, în imediata apropiere a ansamblului 

monahal. 

Muzeul memorial a fost amenajat și inaugurat în anul 1958, cu prilejul sărbătoririi a 100 de ani 

de la nașterea scriitorului. 

Expoziția permanentă are în componență piese din mobilierul original al casei scriitorului, 

obiecte personale, cărți, manuscrise, scrisori din biblioteca personală.  

 
c. posibilităţi de acces: DN15C- Din curtea Mănăstirii Agapia urmezi indicatorul 

d. programul şi taxa de vizitare:  

Program de vizitare muzeu 

10:00 – 18:00 (aprilie – septembrie) 

9:00 – 17:00 (octombrie – martie) 

http://mmchpn.muzeu-neamt.ro/
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Luni este închis. 

Taxă de vizitare muzeu: 4 Ron/persoană 

e. date de contact: telefon: +40 233 244 736 

 

3. Muzeul Memorial „ Ion Creangă” Humuleşti 

a. amplasarea: Str. Ion Creangă, nr. 8., Humulești, Târgu Neamț, județul Neamț 

Coordonate GPS: N 47 11.855, E 26 21.274 

b. istoric/legendă: Muzeul Memorial „Ion Creangă” funcţionează în vechea casă a familiei 

scriitorului de la Humuleşti, jud. Neamţ.  

În 1951 a fost deschis oficial Muzeul Memorial „Ion Creangă” din Humuleşti şi a fost încadrat 

în circuitul turistic al zonei. Astfel, de peste 60 de ani, muzeul a fost vizitat de un număr 

impresionant de turişti veniţi din toate părţile României şi de turiştii străini iubitori de tradiţie 

românească. În anul 1975 casa din Humulesști a cunoscut reparații capitale, care au adus 

imobilul în forma actuală. 
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c. posibilităţi de acces: DN 15C 

d. programul şi taxa de vizitare:  

Program de vizitare muzeu 

10:00 – 18:00 (aprilie – septembrie) 

9:00 – 17:00 (octombrie – martie) 

Luni este închis. 

Taxe de vizitare muzeu:  

– adulţi: 20 lei/pers. 

– grupuri adulţi şi studenţi*: 10 lei/pers. 

– preşcolari şi elevi: 5 lei/pers. 

Taxă de fotografiere și filmare: 20 lei; Taxă de filmare 25 lei 

*NOTĂ: Prin noţiunea de grup se înţelege un număr de minim 10 persoane 

e. Date de contact: +40 233 790 620, http://mmich.muzeu-neamt.ro/istoricul-casei-memoriale-

ion-creanga.html  

 

4. Muzeul Memorial „Veronica Micle” Târgu Neamţ  

a. amplasarea: Str. Ștefan cel Mare nr. 33, Târgu Neamț, județul Neamț 

Coordonate GPS:    N 47 12.424, E 26 21.440   

b. istoric/legendă: Casa a fost construită în anul 1834 de către Mănăstirea Neamț. În anul 1864 

casa a fost preluată de Veronica ca dar de zestre, datorită căsătoriei cu profesorul Ștefan Micle. 

În anul 1934 casa a fost declarată monument istoric. Toate aceste demersuri vor fi duse la 

îndeplinire abia după 1982, când imobilul este preluat de Complexul Muzeal Național Neamț. 

Expoziția permanentă a cunoscut la rândul ei mai multe reorganizări, ultima fiind realizată în 

2010, cu prilejul împlinirii a 160 de la nașterea poetei. 

 

http://mmich.muzeu-neamt.ro/istoricul-casei-memoriale-ion-creanga.html
http://mmich.muzeu-neamt.ro/istoricul-casei-memoriale-ion-creanga.html
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c. posibilităţi de acces: DN15 C  

d. programul şi taxa de vizitare:  

Program de vizitare muzeu 

10:00 – 18:00 (aprilie – septembrie) 

9:00 – 17:00 (octombrie – martie) 

Luni este închis. 

Taxe de vizitare muzeu 

– adulţi: 16 lei/pers. 

– grupuri adulţi şi studenţi*: 8 lei/pers. 

– preşcolari şi elevi: 4 lei/pers. 

Taxă de fotografiere și filmare: 10 lei  

*NOTĂ: Prin noţiunea de grup se înţelege un număr de minim 10 persoane 

Taxă de fotografiere și filmare: 10 lei 

e. date de contact: telefon: +40 233 790 594, http://cmvmtn.muzeu-neamt.ro/ 

 

5. Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” –Vânători Neamţ 

a. amplasarea: Str. Mihail Sadoveanu, nr.85, Vânători-Neamț, județul Neamț 

Coordonate GPS:  N 47 257, E 26 20.926  

b. istoric/legendă: Casa a fost construită în anul 1937 la iniţiativa Mitropolitului Visarion Puiu al 

Bucovinei (1899 – 1964) care dorea să servească drept palat arhieresc. Începând cu data de 26 

iunie 1966, locuința este administrată de Muzeul Literaturii Române din Bucureşti, cu sprijinul 

http://cmvmtn.muzeu-neamt.ro/
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familiei defunctului scriitor. În anul 1970, Muzeul Memorial trece în administrarea Muzeului 

Judeţean Neamţ, până în 1993, când revine în administrarea Muzeului Literaturii Române. 

Clădirea fost retrocedată Mitropoliei în anul 1997, când intră sub administrație monahală.  

 

 
c. posibilităţi de acces: DJ155C pe Dealul Vovidenia, în imediata vecinătate cu Schitul 

Vovidenia, la 1 km de Mănăstirea Neamţ. 

d. programul şi taxa de vizitare:  

Program de vizitare muzeu 

10:00 – 18:00 (aprilie – septembrie) 

9:00 – 17:00 (octombrie – martie) 

Luni este închis. 

Taxe de vizitare muzeu 

– adulţi: 5 lei/pers. 

– preşcolari şi elevi: 3 lei/pers. 

e. date de contact: telefon: +40 742 637 432, http://monumenteneamt.ro/muzeu-casa-

mihai-sadoveanu 

http://monumenteneamt.ro/muzeu-casa-mihai-sadoveanu
http://monumenteneamt.ro/muzeu-casa-mihai-sadoveanu
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Lungimea totală a rutei: 77 km 

Casa Memorială Calistrat Hogaș (Piatra Neamț) - Casa Memorială Alexandru Vlahuță (Agapia) 45.8 km  

Casa Memorială Alexandru Vlahuță, Agapia - Muzeul Memorial „Ion Creangă” Humulești – 11,2 km  

Muzeul Memorial „Ion Creangă” Humulești-  Casa Memorială ,,Veronica Micle” (Târgu Neamț) 4,5 km  

Casa Memorială ,,Veronica Micle” (Târgu Neamț) - Casa Memorială "Mihail Sadoveanu (Vânători Neamț)  

 

Durata: 1-2 zile 

Beneficiarii: Grupurile țintă pentru această rută sunt turiștii din țară și din străinătate și toți vizitatorii 

interesați să descopere obiective culturale din Neamț și personalități ale literaturii nemțene. Prin urmare, 

grupurile țintă pot fi formate din studenți, elevi, oameni de cultură, etc. 

Descrierea rutei:  
Ruta are rolul de a-i introduce pe turiști și vizitatori în fascinantul univers al muzeelor, fiecare dintre 

acestea având propria poveste, înfățișând viața personală și activitatea profesională a figurilor marcante 
din literatura nemțeană. Traseul cultural pleacă din Piatra Neamț de la Muzeul Memorial Calistrat Hogaș. 
Turiștii au ocazia să viziteze casa scriitorului care a iubit drumurile de munte și mai ales călătoriile pe 
meleagurile nemțene, ramânând, prin activitatea sa literară o personalitate definitiv fixată în tabloul istoric 
al Neamţului. 

 Apoi ruta continuă către Casa Memorială „Alexandru Vlahuță” din satul mănăstiresc Agapia, 
renumit nu numai pentru locurile frumoase cât și pentru oamenii harnici. Aici, turiștii pătrund în casa în 
care s-a născut și a copilărit scriitorul Alexandru Vlahuță, descoperind expoziția permanentă cu piese din 
mobilierul original al casei, obiecte personale ale scriitorului, cărți, manuscrise, scrisori din biblioteca 
personală și altele. 

Următorul obiectiv principal al rutei este Muzeul Memorial „Ion Creangă” din Humulești aflat la 
numai 11 km distanță. Multe surprize îi așteaptă aici pe vizitatori, printre care și un minunat ghid care le 
vorbește despre copilăria și năzbâtiile lui Nică cu expresiile de un farmec inconfundabil, desprinse chiar din 
„Aminirile” genialului povestitor al românilor. Următoarea oprire va fi după parcurgerea unui drum relativ 
scurt, de aproximativ un sfert de oră cu mașina, până la casa Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” din 
Vânători Neamț. Scriitorul a vorbit în operele sale despre aceste locuri, „Hanul Ancuței” și „Baltagul” 
rămânând emblematice în literatura noastră clasică. La final, traseul se încheie cu vizitarea Casei Memoriale 
,,Veronica Micle” din Târgu Neamț. Aceasta se află la aproximativ 15 km de obiectivul anterior. 

Pe parcursul rutei între casele memoriale ale personalităților de seamă din literatura nemțeană, 
turiștii mai pot vizita diverse obiective, plecând din Piatra Neamț, municipiul supranumit și Perla Moldovei. 
Aici, în centrul istoric se află ansamblului Curtea Domnească, reprezentativ pentru cunoașterea de către 
turiști a patrimoniului istoric și arheologic de mare valorare, prin prezența muzeelor de Artă, de Artă 
Eneolitică Cucuteni, de Etnografie, Biserica și Turnul Clopotniță ale domitorului Ștefan cel Mare și Expoziția 
"Curtea Domnească" (Turnul clopotniță, Beci I, Beci II)   

Frumusețea orașului de la poalele Petricicăi poate fi surprinsă în imagini sau chiar întipărintă în 
amintire, dacă turiștii optează pentru o plimbare cu telegondola, din zona gării și până pe muntele Cozla, 
unde iarna, iubitorii sportului pe zăpadă au la dispoziție o pârtie de schi.    

Turiștii se pot bucura de activități precum tenis, echitație, înot în bazine și multe altele dacă ajung 
în  Ștrandul Tineretului, iar în zona La Caiace pot face plimbări cu hidrobicicletele sau caiacele pe Lacul Bâtca 
Doamnei. 
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Plecând din Piatra Neamț spre următorul obiectiv principal, turiștii pot vizita pe traseu vechi 
mănăstiri și schituri, toate situate într-un perimetru relativ restrâns, între zona Târgu Neamț și Munții 
Stânișoarei și cuprinzând mai multe comune, Vânători Neamț, Agapia, Crăcăoani. Mergând pe acest traseu 
și fiind interesați de așezămintele monahale, turiștii vor pot opta să descopere „cărarea mănăstirilor”, o 
călătorie plină de semnificație spirituală între 5 vetre monahale, adevărate lăcașuri de credință și dăruire, 
totodată frumoase monumente de arhitectură. Drumul începe de la Mănăstirea Agapia, cunoscută mai ales 
pentru cele 29 de lucrări originale ale pictorului Nicolae Grigorescu și unde există o bibliotecă cu cărţi foarte 
vechi şi un muzeu cu artă religioasă medievală. 

De la Mănăstirea Agapia se ajunge la Schitul Agapia Veche, iar apoi o potecă umbroasă face legătura 
peste munte cu alte două așezăminte frumoase și renumite printre mănăstirile din Moldova: Secu și 
Sihăstria. În final, pe un drum domol prin pădurea de foioase, apoi prin desișul brazilor și pe un urcuș abrupt, 
turiștii ajung la Schitul Sihla și Peștera Cuvioasei Teodora. 

Tot în zonă, turiștii pot experimenta Bison Safari și astfel să descopere Ținutul Zimbrilor, singura 
regiune din tară aflată în Top 100 Destinații Sustenabile și singura din Europa unde cel mai mare animal de 
uscat de pe continent poate fi întâlnit simultan în trei forme de habitat: în libertate, semi-libertate și în 
captivitate.  

Iubitorii artei populare autentice pot face o oprire și în comuna Petricani. La numai la 12 km de 
orașul Târgu Neamț se află Muzeul „Nicolae Popa”, unul dintre cele mai frumoase şi interesante muzee 
etnografice din Moldova. Creatorul muzeului, Nicolae Popa, cunoscut ca meşter popular, artist, colecţionar 
de excepţie, scriitor, a învăţat de copil să facă măşti de Anul Nou, iar mai târziu, să sculpteze în piatră (gresie) 
şi lemn, să cioplească chipuri de oameni, cu înfăţişări originale. A donat peste 1900 de piese de artă 
populară și etnografie care au îmbogățit colecțiile unor muzee din țară și din străinătate, iar lucrările sale 
au participat la expoziţii organizate atât în ţară, cât şi în marile oraşe ale lumii din Italia, Polonia, Iugoslavia, 
Franța, Elveția, Argentina, S.U.A., Mexic, Belgia, Germania, Olanda, Mongolia, China, Suedia, Japonia, 
Canada, Bulgaria. 

Pe lângă obiectivele turistice incluse în ruta „Repere ale literaturii nemțene. Case memoriale”, vă 
prezentăm, în cele ce urmează, oportunitățile de agrement aflate la dispoziția dumneavoastră pe traseul 
stabilit, principalele evenimente cu tradiţie, festivalurile muzicale și culturale, care se desfășoară pe 
parcursul anului în Neamț, o listă a posibilităţilor de cazare, precum și o listă a transportului în comun până 
la locația dorită din Neamț. Totodată, vă invităm să exploraţi gastronomia cu specific local şi să gustaţi din 
atmosfera plină de voie bună. Deosebit de pitoresc în toate anotimpurile, judeţul Neamţ vă va oferi, cu 
siguranţă, vacanța la care aţi visat dintotdeauna. 
 

Aeroporturi în județele învecinate 
 
Aeroportul Internațional Iași  
Iaşi International Airport 
Strada Moara de Vânt, Iași, România  
Moara de Vânt Street, Iași, Iaşi County, Romania  
GPS: N 47.176661, E 27.617048 
133 km, aprox. 2 hrs to Piatra Neamţ 
 
Aeroportul Internațional „George Enescu“ Bacău 
”George Enescu“ International Airport Bacău 
Strada Aeroportului, Bacău, România  
Airport Avenue, Bacău, Bacău County, Romania 
GPS: N 46.530855, E 26.910834 
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66 km, aprox. 1 hrs 15min to Piatra Neamţ 
 
Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava  
“Ștefan cel Mare” International Airport Suceava 
Orașul Salcea, România  
Salcea Town, Suceava County, Romania 
GPS: N 47.686815, E 26.352665 
113km, aprox. 2 hrs to Piatra Neamţ 
 

Stația CFR Piatra Neamț  

Piatra Neamț, Piatra Neamț (Gara), Piatra Neamț, Romania  

Telefon: +40.734.737.486  

Webpage: www.infofer.net 

 

Stația CFR Târgu Neamț  

Bulevardul 22 Decembrie 1, Targu Neamt, Județul Neamț, Romania  

Telefon: +40.233.762.777  

Webpage: www.infofer.net 

 
 

Autogări în Piatra Neamţ 

Transmoldavia  

Strada Bistriței 1, Piatra Neamț, județul Neamț, România 

Telefon: +40.233.217.306; +40.747.107.966; +40.333.802.724 

Fax:+40.333.802.724 

E-mail: info@transmoldavia.ro 

Webpage: www.transmoldavia.ro 

 

Mega Travel  

Piața Ștefan cel Mare nr. 18, Piatra Neamț, județul Neamț, România 

Telefon: +40.233.220.355; +40.233.220.353; +40.726.166.950  

E-mail: officemegatravel@yahoo.com  

Webpage: https://www.mega-travel.ro/ 

 

Patru Plus Trans  

Piața Gării, Piatra Neamț, județul Neamț, România 

Telefon: +40.233.222.215, +40.740.053.999  

E-mail: patrutrans1994@yahoo.com  

Webpage: www.patruplustrans.ro  

 

Conpastru  

Bulevardul General Nicolae Dăscălescu, Piatra Neamț, județul Neamț, România 

Telefon: +40.233.233.884  

http://maps.google.com/maps?q=Piatra+Neam%C8%9B%2C+Piatra+Neam%C8%9B+%28Gara%29%2C+Piatra+Neam%C8%9B%2C+Romania&zoom=14&size=512x512&maptype=roadmap&sensor=false
http://www.infofer.net/
http://maps.google.com/maps?q=Bulevardul+22+Decembrie+1%2C+Targu+Neamt%2C+Jude%C8%9Bul+Neam%C8%9B%2C+Romania&zoom=14&size=512x512&maptype=roadmap&sensor=false
http://www.infofer.net/
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Cezar Trans  

Str. Petru Rares nr.35, Piatra Neamţ, județul Neamț, România 

Telefon: +40.233.234.088 +40.744.634.950 

Fax:+40.233.234.088 

 

Minuţ Service Company  

Strada Bistriței 5, Piatra Neamț, județul Neamț, România  

Telefon: +40.233.217.846   

 

TARSIN  

Tarsin, Piața Gării, Piatra Neamț, România  

Telefon: +40.233.230.818, +40.746.216.444  

 

 

Autogări în Târgu Neamţ 

Autogara Flozampet Com Târgu Neamț  

Bulevardul Mihai Eminescu 18, Târgu Neamț, Județul Neamț, România  

Telefon: +40.233.791.219  

E-mail: autogaraflozampetnt@yahoo.com; popaalbertcristian@yahoo.com  

 

Autogara Mondotour Târgu Neamț  

Bulevardul Mihai Eminescu 14, Târgu Neamț, Județul Neamț, România  

Telefon: +40.233.790.474; +40.233.791.219;  +40.744.791.219 

 

  
Taxi în Piatra Neamț 

Taxi Luca Piatra Neamț 

Telefon: +40.233.22.44.88, +40.721.22.44.88, +40744.22.44.88 

Taxi Anny Piatra Neamț 

Telefon: +40.233.22.55.55, +40.730.22.55.55, +40.751.22.55.55, +40.766.22.55.55 

TAXI VALI Piatra Neamt 

 Telefon:  +40.233.224.477  
 
 
Taxi în Târgu Neamţ 

Taxi Leo Târgu Neamț 

Telefon: +40742.251.911 
 
 
Închirieri auto în jud. Neamţ 

Ștefan&Co (Autonom) Piatra Neamț  
Strada Fermelor 4, Piatra Neamț, Județul Neamț, Romania  

http://maps.google.com/maps?q=Strada+Fermelor+4%2C+Piatra+Neam%C8%9B%2C+Jude%C8%9Bul+Neam%C8%9B%2C+Romania&zoom=14&size=512x512&maptype=roadmap&sensor=false
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Telefon: +40.745.584.644 

Localităţi de tranzit: Piatra Neamț, Dobreni, Bodești, Oșlobeni, Crăcăoani, Bălțătești, Humulești, Târgu 

Neamț, Agapia, Vânători-Neamț. 

 
Traseu Piatra Neamț-Tg. Neamț.  

Imagine preluată din: https://distanta.ro/piatra-neamt/targu-neamt 
 

 

Unităţi de cazare şi alimentaţie: 

 

Cazare în Piatra Neamţ 
Hotel CENTRAL PLAZA****, tel/fax +40233 216 230, +40233 216 232, office@centralplazahotel.ro, 
amalia.olaru@centralplazahotel.ro 
Hotel CEAHLĂU***, tel. +40233 219 990, +40744 612 516, fax. +40233 215 540, office@hotelceahlau.ro; 
ATLAS APARTHOTEL & RESTAURANT****, tel/fax +40771 110 013, +40333 404 443, +40743 422 957, 
office@atlasaparthotel.ro, dumitrita@maiaoutdoor.ro, www.atlasaparthotel.ro 
Hotel LA CURTEA DOMNEASCĂ****, tel. +40 233 273 637, popa_geanina@yahoo.com, 
www.lacurteadomneasca.ro; 
Hostel TORENT***, tel. +40742 219 229, pensiuneatorent@gmail.com; 

https://distanta.ro/piatra-neamt/targu-neamt
mailto:office@centralplazahotel.ro
mailto:amalia.olaru@centralplazahotel.ro
mailto:office@hotelceahlau.ro
mailto:office@atlasaparthotel.ro
mailto:dumitrita@maiaoutdoor.ro
http://www.atlasaparthotel.ro/
mailto:popa_geanina@yahoo.com
http://www.lacurteadomneasca.ro/
mailto:pensiuneatorent@gmail.com
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Pensiunea BACHUS***, tel. +40233 226 402, fax +40233 221 760, rezervari@pensiuneabachus.ro; 
Pensiunea BUCURIA***, tel. +40 744 784 782, pensiunea.bucuria@gmail.com, www.pensiuneabucuria.ro; 
Pensiunea CASA MOLDOVEANA***, tel +40233 233 666, +40749 538 874, 
pensiuneacasamoldoveana@gmail.com 
Pensiunea CORNELIUS***, tel/fax +40233 211 511, pensiuneacornelius@yahoo.com; 
Pensiunea DOMNIŢA***, tel. +40233 228 267, www.pensiuneadomnita.ro; 
Pensiunea LIDO***, tel +40723 258 094, +40744 521 773, office@pensiunealido.ro, contact@pensiune-
lido.com; 
 

Cazare în Gârcina 

Pensiunea BĂLAN****, tel. +40233 242 542, +40747 768 607, +40723 854 765, 
pensiuneabalan@yahoo.com; 
 

Cazare în Dobreni 

Pensiunea BEATRIZ****, tel. +40233 246 800, +40745 335 137, contact@pensiuneabeatriz.ro; 
Pensiunea VALEA CELOR DOISPREZECE***, tel. +40741 120 012, valeacelordoisprezece@yahoo.com 

 
Cazare în Bodești 
Pensiunea Zestrea Bunicilor***, tel.  +40740 602 018, ssorina80@yahoo.com 
 
Cazare în Negreşti 
ACTIV PARC & HOSTEL***, tel: +40754 542 644, activ.parc@gmail.com, www.activparc.ro  
 

Cazare în Bălțătești 

Hotel BĂLŢĂTEŞTI**, tel. +40233 244 017; statiuneabaltatesti@mapn.ro; 
Hotel NARCISA**, tel. +40233 244 218, 244 017, fax +40233 244 077; statiuneabaltatesti@mapn.ro; 
Hotel OZANA**, tel. +40233 244 017, fax +40233 244 077; statiuneabaltatesti@mapn.ro; 
Hotel TOPOLIŢA**, tel. +40233 244 017, statiuneabaltatesti@mapn.ro; 
 

Cazare în Agapia – Văratic 

Vila Q****, tel. +40742 550 326, fax: +40372 252 389, office@vilaq.ro, http://vilaq.ro/; 
Pensiunea VĂRATEC****, tel/fax. +40233 245 113, rezervari@pensiuneavaratec.ro; 
Pensiunea CASA ANCA****, +40233 244 819, casaancaagapia@gmail.com 
Pensiunea AGAPIA***, tel. +40746 790 742 
Pensiunea CASA DE LA VĂRATEC***, tel. +40233 272 562, +40744 423 743, rezervari@casadelavaratec.ro; 
Pensiunea CASA DINTRE PINI***, tel. +40740 245 985, anaparvu57@yahoo.com 
Casa ILEA***, tel. +40.744.869.328,  ileamihai2004@yahoo.com, https://casa-ilea-agapia.webnode.ro 
Pensiunea CODRII DE ARAMĂ***, tel. +40233 244 900, fax +40233 244 999, 
cristinanecula1961@gmail.com; 
Pensiunea DARIA***, tel. +40742 899 549, +40752 484 940; pensiunea.daria@yahoo.com; 
Pensiunea EDEN***, tel/fax +40233 247 217, +40732 373 251, +40728 821 013, office@edentur.ro; 
Pensiunea EULOR***, tel. +40744 648 907, pensiuneaagapia@yahoo.com, www.pensiuneagapia.ro; 
Pensiunea MARIA***, tel +40233 245 004, +40744 790 466, contact@pensiuni-agapia.ro; 
Pensiunea PĂDUREA DE SMARALD***, tel. +40751 778 877, delia.zaharia57@yahoo.com, 
http://www.padureadesmarald.com/ 

mailto:rezervari@pensiuneabachus.ro
mailto:pensiunea.bucuria@gmail.com
http://www.pensiuneabucuria.ro/
mailto:pensiuneacasamoldoveana@gmail.com
mailto:pensiuneacornelius@yahoo.com
http://www.pensiuneadomnita.ro/
mailto:office@pensiunealido.ro
mailto:contact@pensiune-lido.com
mailto:contact@pensiune-lido.com
mailto:ensiuneabalan@yahoo.com
mailto:contact@pensiuneabeatriz.ro
mailto:valeacelordoisprezece@yahoo.com
mailto:statiuneabaltatesti@mapn.ro
mailto:statiuneabaltatesti@mapn.ro
mailto:statiuneabaltatesti@mapn.ro
mailto:statiuneabaltatesti@mapn.ro
mailto:office@vilaq.ro
http://vilaq.ro/
mailto:rezervari@pensiuneavaratec.ro
mailto:casaancaagapia@gmail.com
mailto:ezervari@casadelavaratec.ro
mailto:anaparvu57@yahoo.com
mailto:ileamihai2004@yahoo.com
https://casa-ilea-agapia.webnode.ro/
mailto:cristinanecula1961@gmail.com
mailto:contact@pensiunea-daria-varatec.ro
mailto:office@edentur.ro
mailto:pensiuneaagapia@yahoo.com
http://www.pensiuneagapia.ro/
mailto:contact@pensiuni-agapia.ro
mailto:delia.zaharia57@yahoo.com
http://www.padureadesmarald.com/
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Cazare în Târgu Neamţ 
Pensiunea ARISTOCRATIS****, tel. +40233 791 986, contact@aristocratis.ro; 
Hotel OZANA***, tel +40755 026 666, rezervari@hotelozana.com; 
Hotel VICTORIA***, tel. +40233 790 270, fax +40233 790 843, rezervari@hotelvictoria-targuneamt.ro; 
Motel CASA ARCAŞULUI***, tel. +40233 790 699, +40723 118 189, +40723 118 140, 
casaarcasului@yahoo.com; 
Pensiunea BELLA***, tel/fax +40233 790 291, mona_atomei@yahoo.com; 
Pensiunea CASSANDRA***, tel. +40755 656 016, +40742 052 707, adinagavriloaia@gmail.com; 
Pensiunea FANNI***, tel. +40743 260 056, +40757 191 700, electrochim@yahoo.com; 
Pensiunea LA CETATE***, tel/fax +40233 660 249; 
Bungalow LA CETATE***, tel/fax. +40233 660 249; 
Pensiunea LA STRUŢI***, tel. +40720 065 308, lastruti.pensiune@gmail.com, www.pensiunealastruti.ro; 
Pensiunea STEAUA NORDULUI***, tel. +40744 704 271; 
Pensiunea TREI STEJARI***, tel. +40740 509 143, +40751 190 529, +40754 657 069, 
titibobric@yahoo.com 
Pensiunea VOIAJORUL***, tel. +40749 116 687, +40749 520 718, pensiune.voiajorul@yahoo.com 
 
Cazare în Vânători-Neamţ 

Pensiunea EDERA****, tel. +40233 251 901, +40745 436 818, +40742 543 498, 
eurocompanytoursrl@yahoo.com, www.pensiuneaedera.ro; 
Pensiunea BRANIŞTE***, tel. +40233 278 345, +40753 633 117, pensiunea.braniste@yahoo.com; 
Pensiunea PERLA NEAMŢULUI***, tel. +40233 236 931, +40744 776 366, perlaneamtului@yahoo.com, 
www.perlaneamtului.ro; 
HAN MARIA ***, tel. +40233 790 196, +40753 634 032, madalinaef3@gmail.com 
HAN RUSTIC***, tel. +40752 388 388, +40744 196 067, +40740 172 773; 
HANUL URŞILOR***, tel. +40233 251 364, +40726 143 784, hanul_ursilor@yahoo.com, 
www.hanulursilor.ro 
 

Gospodinele din Neamţ îţi oferă: 

 zacuscă şi dulceaţă de la Vrâncioaia – Valentina Lungu,  sat Dumbrava Roșie, str. Baltagului, nr. 

2A, nr. 63, tel: +40731 327 627, www.zacuscatraditionala.wordpress.com 

 ulei de floarea soarelui presat la rece, dulceţuri, zacuşte – Rebegea Veleri Valeri, sat Dobreni, tel. 

+40754 757 420 

 dulceţuri, şerbeturi, siropuri – Mănăstirea Agapia, tel. +40233 244 736  

 dulceţuri, şerbeturi, siropuri – Mănăstirea Văratic, tel. +40233 244 616 

 

Meşteri populari care pictează icoane: 

 pe sticlă - Hăisan Cecilia, Piatra Neamţ, tel. +40746 833 870, cecilia_haisan@yahoo.ro 

 pe lemn şi frescă - Ciprian Istrate, Piatra Neamţ, tel. +40741 088 782, cipist@yahoo.com 

 

Meşteri populari cioplitori în lemn: 

mailto:contact@aristocratis.ro
mailto:rezervari@hotelozana.com
mailto:rezervari@hotelvictoria-targuneamt.ro
mailto:casaarcasului@yahoo.com
mailto:mona_atomei@yahoo.com
mailto:adinagavriloaia@gmail.com
mailto:electrochim@yahoo.com
mailto:lastruti.pensiune@gmail.com
http://www.pensiunealastruti.ro/
mailto:titibobric@yahoo.com
mailto:pensiune.voiajorul@yahoo.com
mailto:eurocompanytoursrl@yahoo.com
http://www.pensiuneaedera.ro/
mailto:pensiunea.braniste@yahoo.com
mailto:perlaneamtului@yahoo.com
http://www.perlaneamtului.ro/
mailto:madalinaef3@gmail.com
mailto:hanul_ursilor@yahoo.com
http://www.hanulursilor.ro/
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 Ştefan Grigoriu, Târgu Neamţ, tel. +40742 925 725, stefan_grigoriu@hotmail.com    

 Constantin Lungu, Humuleşti, tel. +40233 790093, +40742 999 506, palmaart@yahoo.com 

 Vasile Neamţu, sat Nemţişor, comuna Vânători Neamţ, tel. +40755 286 031 

 

Meşteri populari ce realizează textile de casă: 

 ţesături - Maria Mihalachi, sat Bălţăteşti, tel. +40728 028 423, mariamihalachi@yahoo.com 

 Cusături, ţesături, costume populare - Asociaţia meşteşugarilor ,,Nemţeanca”, Târgu Neamţ, 

tel/fax +40233 790 319, +40744 362 464 

 podoabe croşetate - Vasiliu Maria, Târgu Neamţ, tel. +40745 502 525 

 

Meșter popular modelator lut: 

 Ionela Lungu, Humuleşti, tel. +40233 790 093, +40742 999 506, palmaart@yahoo.com 

 

Posibilităţi de agrement: 

Zona Piatra Neamţ 
Zi de relaxare în Ştrandul Tineretului 
          Situat la poalele muntelui Cernegura, pe malul drept al Bistriţei, cuprinde două bazine de înot, spaţii 
verzi, spaţii de cazare, terenuri de tenis, fotbal, baschet, volei, patinoar. Totodată, pentru amatorii de 
sporturi moderne, a fost amenajată o zonă pentru plimbări pe role şi skateboard. 
Date de contact: +40.737.554.316 
 
Vizită şi/sau călărie de agrement la Baza hipică „Col. Virgil Bărbuceanu” 

 călăria de agrement pe trasee bine stabilite;  

 plimbări cu trăsura, inclusiv pentru evenimente speciale, precum şi plimbări cu sania trasă de cai, 
iarna; 

 călătorii de o zi pe traseul Bâtca Doamnei – Bahrin; 

 în cadrul bazei hipice se pot lua cursuri de călărie 
Date de contact: +40745 228 639; +40787 931 222 
 
Plimbare cu telegondola 
 Telegondola are staţia de pornire de la gara din Piatra Neamţ şi merge până la staţia de sosire de 
pe Muntele Cozla, urmând un traseu cu o lungime de 1915 m, ce poate fi parcurs în 6 minute. La o înălţime 
de 63 m faţă de sol, călătoria cu telegondola oferă o panoramă deosebită asupra oraşului,  şi asupra Văii 
Bistriţei. 
Date de contact: +40724 538 928 
  
Agrement LA CAIACE 

Deschis în zona Bâtca Doamnei din Piatra Neamț, „La Caiace”reprezintă un concept nou de 
activități în aer liber. 

Zona este amenajată în stilul spațiilor „nature friendly”, locul unde pietrenii, turiștii, artiștii, 
sportivii, fotografii  și toți cei care iubesc natura și activitățile outdoor se adună să petreacă timp împreună, 

mailto:mariamihalachi@yahoo.com
mailto:palmaart@yahoo.com
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departe de oraș. „La Caiace” este locul ideal pentru plimbările relaxante pe lac cu hidrobicicletele și 
caiacele. 
Date de contact:  
https://www.facebook.com/LaCaiace/ 
Tel. +40728 101 028; +40732 004 004 
E-mail: dumitrita@maiaoutdoor.ro 
Website: https://maiaoutdoor.ro/ 
 
Drumeţie pe Muntele Cozla 

Amenajat pe muntele Cozla, în partea de nord a oraşului Piatra Neamţ, Complexul de agrement 
Cozla este amenajat în terase succesive, pe care se află restaurantele „Colibele Haiducilor” şi „Cercul 
Gospodinelor”. La baza parcului este amenajată şi o mică grădină zoologică. Pe vârful dealului Cozla se 
găsesc staţia de sosire a telegondolei, pârtia de săniuş, punctul de plecare a pârtiei de schi şi staţia de sosire 
a instalaţiei de telescaun, utilizată de către schiori. 
Date de contact: +40724 538 928 
 
Pârtia de schi Cozla (doar în sezonul rece) 
 Cu o lungime de 965 m, lățime de 20 m, altitudine de 647 m la plecare și 387 m la sosire și înclinare 
medie de 27%, pârtia de schi Cozla din Piatra Neamț este o pârtie de nivel mediu pentru avansați. Pârtia de 
schi se află în cadrul Complexului de agrement de pe dealul Cozla, unde turiștii găsesc multiple posibilități 
de distracție și recreere. Accesul la pârtie se face fie cu mașina pe un drum pietruit care pleacă de 
lângă Grădina Zoologică, situată în strada Ștefan cel Mare, sau direct cu telegondola. 
Date de contact: +40724 538 928 
 
Telescaun Piatra Neamţ (doar în sezonul rece) 
 Din poiana Trei Coline, puţin mai jos de staţia de sosire a telegondolei, urci în telescaun. Traseul 
este amenajat pe versantul estic al Muntelui Cozla. De sus, privirea îţi coboară spre o vale îngustă în care 
descoperi cartierul Dărmaneşti, Calea Romanului şi Cuiejdiul. De cealaltă parte a văii se înalţă, ca un perete 
de cetate, Muntele Pietricica, cu spatele despădurit şi domol pe care stă pitit Shitul Sf. Mina. 
Date de contact: +40724 538 928 
 
Pârtia de tubing (doar în sezonul rece) 
 Sus, în vârful Muntelui Cozla, undeva între punctul de sosire al telescaunului şi cel al telegondolei, 
se află o pârtie scurtă, cu înclinaţie lină, pregătită pentru toţi amatorii care vor să dea o tură prin zăpadă pe 
un cauciuc uriaş care permite, atât copiilor cât şi adulţilor, să aibă parte de distracţie maximă. 
Date de contact: +40724 538 928 
 
AVIASPORT: zboruri cu parapanta, deltaplan și cursuri de zbor pentru pilotarea aparatelor ultraușoare și a 
motodeltaplanelor. 
Date contact: 
Iulian Părăoanu – președinte Aviasport, pilot, instructor de zbor. 
Tel: +40743 496 090 
E-mail: hawk_gliders@yahoo.com 
Sediu: Str Ozana, Nr 25, Piatra Neamt 
Locaţie aerodrom: este situat la 12 km est de Piatra Neamt, în comuna Girov 
Coordonate GPS ale pistei: N 46.96147, E 26.48542 
 
Tabăra pentru copii Cozla  

https://www.facebook.com/LaCaiace/
mailto:dumitrita@maiaoutdoor.ro
https://maiaoutdoor.ro/
mailto:hawk_gliders@yahoo.com
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 Este situată în municipiul Piatra Neamț, în zona turistică a urbei, la poalele muntelui Cozla, vis-à-vis 
de parcul cu același nume și Gradina Zoologică. 
Date de contact: 
Direcția Județeană Pentru Sport și Tineret Neamț 
Adresă: Str. Ştefan cel Mare, nr.31, Cod Poştal: 610101, Piatra Neamt, jud. Neamţ 
Telefon: 0233.213069 / 0233.233017 / 0233.233016 
Fax: 0233.213069 / 0233.233016 
E-mail: djst.neamt@mts.ro 
 
Zona Gârcina 
 Drumeție pe traseul marcat până la malul Lacului Cuejdel, o priveliște pitorească, impresionantă în 
fiecare anotimp. Turiștii pot ajunge în zonă fie cu autoturismul, pe un drum forestier, fie prin comuna 
Gârcina, parcurgând 25 km din Piatra Neamţ cu maşina şi apoi 3 km, pe jos, pe o cărare lată, prin pajişti şi 
păduri de foioase şi conifere.  
 
Zona Dobreni 
Vizită la Valea celor Doisprezece, un loc de poveste în judeţul Neamț 

La 17 km de Piatra Neamț, în comuna Dobreni, se află un sătuc pitoresc. Casele mici, sculptate din 
materiale naturale sunt deosebit de frumoase și se încadrează perfect în peisaj, de parcă au fost 
dintotdeauna acolo. Proiectul este însă unul destul de recent. În anul 2018 a început constucția căsuțelor, 
după un vis de 10 ani. 

Valea celor Doisprezece, un loc cu mult farmec, despre povești cu războinici, multă magie, imaginație 
și creativitate, întotdeauna pe gustul și sufletul turiștilor! 
Date de contact pentru rezervări și alte informații: 
Tel: +40741 120 012 
E-mail: valeacelordoisprezece@yahoo.com 
https://www.facebook.com/ValeaCelorDoisprezece/ 
 
 
Comuna Negrești 

Parc de aventură și tabere pentru copii - Activ Parc & Hostel 

Escaladă în copaci, paintball, tir cu arcul, relaxare şi răgaz de o gustare la Activ Parc din comuna 

Negreşti, la 15 km de Piatra Neamt; info tel. 0754 542 644, activ.parc@gmail.com, 

http://www.activparc.ro, e-mail: activ.parc@gmail.com 

 
Zona Târgu Neamţ 
Vizită la Cetatea Neamţ. Surprinderea unui schimb de gardă 
 Construită de Petru I Mușat în perioada 1375-1391, iar apoi extinsă și consolidată de Ștefan cel 
Mare, cetatea se ridică semeață pe dealul ce mărginește orașul Târgu Neamț și face parte din categoria 
monumentelor medievale de mare valoare din România, fiind o dovadă vie a bogatei istorii a județului 
Neamț. 
 În fiecare an, în ziua de 2 iulie, locuitorii zonei sărbătoresc Ziua Cetății Neamț, zi în care este 
cinstit și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. 
Date de contact: +40.733.981.798; +40.733.981.814 
 
Zona Vânători-Neamţ 
Parcul Natural Vânători Neamț 

mailto:djst.neamt@mts.ro
mailto:valeacelordoisprezece@yahoo.com
https://www.facebook.com/ValeaCelorDoisprezece/
mailto:activ.parc@gmail.com
http://www.activparc.ro/
mailto:activ.parc@gmail.com
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 Drumeţii pe traseele din Parcul Natural Vânători Neamţ, înscrierea în programele turistice oferite 
de Direcţia de Administrare a Parcului Natural Vânători Neamţ, tel. +40233 251 060, 
http://www.vanatoripark.ro 
 
Vizită la Rezervaţia de zimbri şi faună carpatină „Dragoş Vodă” 
 Situată pe o suprafaţă de circa 11.500 ha, rezervația se află pe raza comunei Vânători-Neamţ, în 
apropierea lui DN15 şi a Mănăstirii Neamţ. Una dintre cele mai mari şi mai reprezentative rezervaţii din 
Europa, se află în topul celor mai vizitate obiective turistice din judeţul Neamţ. 
 
Bison safari în Parcul Natural Vânători Neamț 
 Parcul este sigurul loc din România în care zimbrul poate fi întâlnit în captivitate, în cadrul Grădinii 
Zoologice din comuna Vânători Neamţ, în semilibertate la Centrul de Management al Zimbrului şi în 
libertate, în zona comunelor Agapia, Bălţăteşti, Brusturi, Crăcăoani, Vânători Neamţ, Răuceşti, Pipirig, 
Hangu şi până în Ceahlău.  
 Ținutul Zimbrului este o destinație premiată mondial, singura din România inclusă în Top 100 
Destinații Sustenabile, începând cu anul 2017. 
Date de contact PNV Neamț: 
Adresa Administrației Parcului Natural Vânători Neamţ: Strada Zimbrului, nr. 2, com. Vânători Neamţ, jud. 
Neamţ. 
Tel. +40233 206 001 sau +40233 251 060  

 
Zona Oglinzi 
Centrul de agrement Oglinzi, tabere pentru copii 
 Situat la 4 km de oraşul Târgu Neamţ, în vecinătatea staţiunii cu acelaşi nume, în spatele Cetăţii 
Neamţ. Capacitatea de cazare este de 150 de locuri. Complexul este prevăzut cu internet wireless; instalație 
disco; club cu masă de tenis, șah, table, teren fotbal redus, tenis de masă, parc de joacă pentru copii. 
Reprezentanţii centrului organizează drumeții în județ. 
Date de contact: DJST Neamț 
Str. Ştefan cel Mare, nr.31, CP 610101, Piatra Neamţ, jud. Neamţ 
Tel: +40233 213069; +40233 233 017; +40233 233 016 
Fax: +40233.213069; +40233 233 016 
E-mail: djst.neamt@mts.ro 
Site: https://djstneamt.ro/tabere/tabara-oglinzi 
 
 
Pescuit sportiv şi de agrement   
• Pescăria La lazuri (crap, caras, somn), sat Agârcia, comuna Alexandru cel Bun, tel. +40769 268 774; 
• Lacul Balta Porcului (caras, crap), comuna Alexandru cel Bun, tel. +40233 211 696 - Direcţia Silvică Neamţ; 
• Lacul Zimbrăria (crap, ten, caras, şalău, novac chinezesc, ştiucă, biban), comuna Vănători-Neamţ, tel. 
+40233 211 696 - Direcţia Silvică Neamţ  
 

Evenimente la care puteţi participa: 

 Sărbătoarea Curții Domnești – Piatra Neamț: a doua decadă a lunii aprilie 

 B-Zone FOLK ROMÂNIA – Târgu Neamț: în primul weekend din luna mai 

 Festivalul de Artă Populară „Lada cu zestre” – Piatra Neamț:  în ultimul weekend din luna mai 

 Festivalul Dacic Petrodava – Piatra Neamț: a doua decadă a lunii mai 

https://djstneamt.ro/tabere/tabara-oglinzi
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  Piatra Fest – Piatra Neamț: ultima decadă din luna iunie 

 Festivalul Medieval „Zilele Cetății Neamț” – Târgu Neamț: prima decadă din luna iunie 

 Tare ca Piatra – Piatra Neamț: prima decadă din luna iunie septembrie  

 Festivalul Internațional „Vacanțe muzicale“ – Piatra Neamț: prima decadă a lunii iulie 

 Festivalul Internaţional de folclor “Ceahlăul” – în mai multe localități din județul Neamț: în primul 

weekend din luna august 

 Piatra Neamţ Waterways Challenge – Piatra Neamţ, pe Lacul Bâtca Doamnei: ultima decadă din 

luna august sau prima decadă a lunii septembrie 

 NEAMŢ MUSIC FESTIVAL – în diferite locații din județul Neamț: în prima decadă a lunii septembrie 

 Festivalul de Teatru Piatra Neamţ – Teatrul Tineretului din Piatra Neamț: ultima decadă din luna 

septembrie - prima decadă a lunii octombrie 

 Festivalul de datini şi obiceiuri „Steaua sus răsare” – Piatra Neamț: în ultima decadă a lunii 

decembrie 

 Târgul de Crăciun la Neamț – Piatra Neamț: ultima decadă din luna decembrie sau prima decadă a 

lunii ianuarie 

 

Centre de informare turistică: 

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Piatra Neamţ 

Piaţa Petrodava, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ 
Tel/fax: +40233 271 591 
Mobil: +40744 787 597  
E-mail: contact@cniptpiatraneamt.ro 
Website: http://www.cniptpiatraneamt.ro 
Facebook: https://www.facebook.com/CNIPTPiatraNeamt/ 
Program: Luni – Duminică, 10:00 – 17:00 
 
Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Târgu Neamţ 

Blvd. Ştefan cel Mare nr. 42, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ 
Tel/fax: +40233 663 055  
E-mail: cnipttgneamt@yahoo.com 
Website: http://www.tirguneamt-turistic.ro 
Facebook: http://www.facebook.com/Centrul-National-de-Informare-Turistica-Targu-Neamt-
1733925843493629 
Program: Luni – Duminică, 10:00 – 17:00 
 

mailto:contact@cniptpiatraneamt.ro
http://www.cniptpiatraneamt.ro/
https://www.facebook.com/CNIPTPiatraNeamt/
mailto:cnipttgneamt@yahoo.com
http://www.tirguneamt-turistic.ro/
https://www.facebook.com/Centrul-National-de-Informare-Turistica-Targu-Neamt-1733925843493629
https://www.facebook.com/Centrul-National-de-Informare-Turistica-Targu-Neamt-1733925843493629

