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Judeţul Neamţ 
Consiliul Judeţean 

 

RUTA ICOANELOR FĂCĂTOARE DE MINUNI  

FIŞĂ TEHNICĂ 

 

Tematica rutei:  cultură, religie 

„Unele icoane sunt vindecătoare de boli, izgonitoare de duhuri rele, iar altele sunt aducătoare de ploi 
binecuvântate și protectoare ale mănăstirilor și familiilor credincioase. Fără îndoială, toate icoanele sunt făcătoare 

de minuni și ajutătoare credincioșilor. Dar unele poartă o harismă specială, pe care o simte numai cel ce se roagă 
mult și cu lacrimi în fața sfintelor icoane“ 

        Arhimandritul Ioanichie Bălan 

 

Descrierea obiectivelor turistice incluse în rută: 

1. Icoana „Izbăvitoare de secetă“ - Mănăstirea Horaiţa 

a. amplasarea: Mănăstirea Horaița, comuna Negrești, județul Neamț 

Coordonate GPS: N 47.059792, E 26.283004 

Înfiinţată în 1822, dar cu rădăcini de prin secolul XV, Mănăstirea Horaița ascunde între zidurile ei o 

biserică construită în stil bizantin, pictată în stil neobizantin, precum şi o colecţie de obiecte 

valoroase, argintărie, icoane şi cărţi vechi. În fiecare an, de izvorul Tămăduirii, are loc o procesiune 

cu Icoana Maicii Domnului considerată, prin tradiţie, „izbăvitoare de secetă”. 

b. istoric/legendă icoană: Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Horaița este considerată a fi 

salvarea credincioșilor, a ogoarelor și animalelor de la secetă. Din 1824, când a fost adusă la 

Mănăstirea Horaița, aproape de fiecare dată când  credincioșii s-au rugat la ea, Icoana Maicii 

Domnului a înfăptuit minunea şi i-a scăpat de secetă. De-a lungul vremii, icoana a fost dusă în 

procesiuni prin zonele afectate de lipsa apei și au urmat ploi abundente. De la aceste minuni i se 

trage numele „Izbăvitoare de secetă“.  

 
                        Sursa: www.doxologia.ro 

http://www.doxologia.ro/
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c. posibilităţi de acces: la 14 km de Piatra Neamț, pe drumul național DN 15C se virează la stânga, pe 

drumul județean DJ 156A; mănăstirea se află după 14 km, pe DJ 156A. 

d. date de contact: tel. +40 233 246 210 

 

2. Icoanele lui Nicolae Grigorescu - Mănăstirea  Agapia 

a. amplasarea: Mănăstirea Agapia, comuna Agapia, județul Neamț 
Coordonate GPS: N 47.170505, E 26.235310 
Mănăstirea Agapia, a doua mare mănăstire de maici din România şi singura aşezare monahală din 
ţară care poartă numele de „dragoste creştină“(din grecescul agape), ctitorită de Hatmanul Gavril, 
fratele domnitorului Vasile Lupu, în 1644, îţi oferă spre contemplare, pictura tânărului Nicolae 
Grigorescu, realizată în perioada 1858-1860 în stil neoclasic, cu multe elemente novatoare.  

b. istoric/legendă icoană: Deşi avea doar 20 de ani când a început să picteze interiorul bisericii (1858-

1860), Nicolae Grigorescu reuşeşte cu puterile şi talentul său să făurească la Agapia o operă 

nemuritoare de mare valoare, în care îmbină cu succes tradiţia bizantină cu stilul neoclasic şi cu 

arta populară românească. Astfel, Grigorescu a realizat la Agapia „un stil românesc al picturii 

religioase“. Din întreg ansamblul de picturi de la mănăstirea Agapia, lucrarea cu cea mai mare 

valoare artistică o reprezintă Icoana Maicii Domnului cu Pruncul în braţe. Având drept model o 

ţărancă din satul Filioara, pictorul reuşeşte să redea chipul românesc al Maicii Domnului cu 

trăsăturile şi atitudinea de mamă ţărancă din Moldova.  
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c. posibilităţi de acces: la 38 km de Piatra Neamț, pe drumul național DN 15C, se virează la stânga (în 

sensul de mers de la Piatra Neamț la Târgu Neamț), pe drumul național DN 15F; mănăstirea se 

află după 7 km, pe DN 15F 

d. date de contact: tel.+04 233 244 736 

 

3. „Lidianca“ sau „Închinătoarea“ - Mănăstirea Neamţ  

a. amplasarea: Mănăstirea Neamț, comuna Vânători Neamț, județul Neamț 

Coordonate GPS: N 47.263814, E 26.209045 

Atestată documentar pentru prima dată în 1210, este recunoscută drept una dintre cele mai vechi 

şi mai însemnate aşezări monahale din Moldova, şi a fost ctitorită succesiv de Petru Muşat, 

Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare. Aici te aşteaptă cea mai mare şi mai veche bibliotecă 

mănăstirească, un inestimabil muzeu de artă bisericească şi un muzeu al tiparului. Încă din secolul 

al XIV-lea, tradiţiile cărturăreşti şi spirituale ale acestui aşezământ sunt legate şi de strălucita 

activitate a unei celebre şcoli de caligrafi şi miniaturişti, formaţi şi îndrumaţi de Gavriil Uric şi a unei 

tipografii organizate curând după 1500 care a sporit faima ortodoxiei. 
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b. istoric/legendă icoană: Icoana Maicii Domnului „Lidianca“ sau „Închinătoarea“ este considerată 

deopotrivă procesională şi protectoare şi a întreţinut, prin multele fapte minunate săvârşite de-a 

lungul secolelor, evlavia credincioşilor şi a monahilor. Icoana a fost pictată în anul 665, în Lida, patria 

Sfântului Gheorghe pe care îl şi prezintă pe versoul icoanei, fiind ostaș și având capul descoperit, 

stând pe scaun cu balaurul sub picioare, în mâna dreaptă având sulița, iar în cea stângă sabia. Sfânta 

icoană a fost dăruită, în anul 1429, voievodului Alexandru cel Bun de către împăratul Bizanţului, 

Ioan al VIII-lea Paleologul.  

 
                     Sursa: www.doxologia.ro  

 

c. posibilităţi de acces: la 9 km de Târgu Neamț, pe drumul național DN 15B, se virează la dreapta (în 

sensul de mers de la Târgu Neamț la Pipirig), pe drumul județean DJ 155C; mănăstirea se află după 

4 km, pe DJ 155C 

d. date de contact: tel. +40 233 251 580, +40 745 823 179 

 

4. „Trihirusa“ - Mănăstirea Neamţ 

a. amplasarea: Mănăstirea Neamț, comuna Vânători Neamț, județul Neamț 

Coordonate GPS: N 47.263814, E 26.209045 

Atestată documentar pentru prima dată în 1210, este recunoscută drept una dintre cele mai vechi 

şi mai însemnate aşezări monahale din Moldova, şi a fost ctitorită succesiv de Petru Muşat, 

Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare. Aici te aşteaptă cea mai mare şi mai veche bibliotecă 

mănăstirească, un inestimabil muzeu de artă bisericească şi un muzeu al tiparului. Încă din secolul 

al XIV-lea, tradiţiile cărturăreşti şi spirituale ale acestui aşezământ sunt legate şi de strălucita 

activitate a unei celebre şcoli de caligrafi şi miniaturişti, formaţi şi îndrumaţi de Gavriil Uric şi a unei 

tipografii organizate curând după 1500 care a sporit faima ortodoxiei. 

b. istoric/legendă icoană: Icoana Maicii Domnului cu trei mâini, (Trihirusa) de la Mănăstirea Neamţ 

este o copie după icoana de la Mănăstirea Hilandar din Muntele Athos, Grecia. Zugrăvirea celei de-

a treia mâini este legată de o minune petrecută în viaţa Sfântului Ioan Damaschinul, care a trăit în 

secolul al VIII-lea. Acesta a fost pedepsit de împăratul Leon Isaurul, prin tăierea mâinii, deoarece 

http://www.doxologia.ro/


5 
 

era cunoscut ca un apărător al Sfintelor Icoane. Sfântul Ioan a luat mâna sa tăiată şi a mers în faţa 

acestei icoane cerând să îl vindece şi Maica Domnului a vindecat mâna Sfântului. Drept mulţumire 

şi recunoştință Sfântul Ioan a adăugat la icoana Maicii Domnului, în partea de jos, o mână de argint. 

 
                                           Sursa: www.doxologia.ro  

 

c. posibilităţi de acces: Mănăstirea Neamţ, denumită și „Ierusalimul Ortodoxiei Române” se află 

situată pe drumul județean 155C, la 4 km distanță de drumul național 15B, pe partea dreaptă în 

sensul de mers Târgu Neamț – Pipirig – Poiana Largului 

d. date de contact: tel. +40 233 251 580, +40 745 823 179 

 

 

5. Icoana Maicii Domnului - Mănăstirea Durău 

a. amplasarea: Mănăstirea Durău, comuna Ceahlău, județul Neamț  

Coordonate GPS: N 46.997771, E  25.921941 

Mănăstirea Durău a fost ridicată pe locul unui vechi schit existent de pe la 1600, cu prima atestare 

documentară datând din 1779 şi ascunde lucrări de o mare desfăşurare picturală, cu personaje şi 

elemente preluate din peisajul locului, din portul şi tipologia umană locală, fără parcă a mai 

respecta vechile canoane iconografice, prin care renumitul pictor Nicolae Tonitza şi ucenicii săi şi-

au lăsat aici amprenta, spre admiraţia vizitatorilor.  

b. istoric/legendă icoană: Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Durău a înfăptuit multe minuni, 

dar despre cea cu părintele Silvestru se vorbeşte cel mai des. El s-a rugat toată viața ca Maica 

Domnului „să-i de sfârșitul cel bun“. Apoi săruta icoana și se ducea la ascultare cu ochii în lacrimi. 

De la o vreme, părintele Silvestru surzise de tot, dar venea la biserică tot timpul și fără să întârzie. 

El le-a explicat celor ce l-au întrebat cum de respectă programul, că se roagă la Maica Domnului să 

http://www.doxologia.ro/
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îl trezească pentru rugăciune și ea îl trezea, atingându-l ușor, în fiecare noapte. În toamna anului 

1919, pe când erau cu toții la Utrenie și se cânta „Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii“, 

părintele Silvestru făcea metanii, după obicei, la icoana Maicii Domnului. Apoi, el a rămas în 

genunchi, cu fruntea la pământ. Părinții credeau că l-a furat somnul. La sfârșitul slujbei, l-au 

deșteptat, zicând: - Scoală, părinte Silvestru, că s-a terminat Utrenia! Dar, minunea se înfăptui, căci 

părintele Silvestru își dăduse duhul înaintea icoanei Preasfintei Fecioare! 

 
           Sursa: www.doxologia.ro 

 

c. posibilităţi de acces: la 7 km de Viaductul de la Poiana Largului, pe drumul național DN 15, se virează 

la stânga (în sensul de mers de la Poiana Largului la Tulgheș), pe drumul județean DJ 155F; 

mănăstirea se află după 12 km, pe DJ 155F. 

d. date de contact: tel. +40 233 256 674 

 

 

6. Icoana Sfintei Ana - Mănăstirea Bistrița 

a. amplasarea: Mănăstirea Bistrița, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț  

Coordonate GPS: N 46.957930, E 26.289425 

Mănăstirea Bistrița este ctitorie succesivă a patru mari voievozi muşatini: Alexandru cel Bun, Ştefan 

cel Mare, Petru Rareş şi Alexandru Lăpuşneanu. Aici a funcţionat, în secolele XVI-XIX, şi o renumită 

şcoală de copişti, pisari şi grămătici, după ce, încă de la începutul veacului precedent, monahul 

Chiril a realizat o veritabilă operă de artă, copiind şi împodobind cu miniaturi un Tetraevanghel.  

b. istoric/legendă icoană: În biserica Mănăstirii Bistrița, după ce te întâmpină în pridvor două icoane 
nou pictate ale hramului, înaintezi în pronaos și dincolo de mormintele princiare se arată privirii 
icoana Sfintei Ana, odorul cel mai de preț al moștenirii ctitorilor mușatini. Oamenii îngenunchează 
înaintea ei și cer ajutor; atunci se numără dureri, se slobozesc păcate, se dezleagă nerodirea 
pântecelui, se vindecă bolnavi, se întăresc și se întregesc familii. Darul acestei icoane, de a fi 
făcătoare de minuni, a întărit mereu credința monahilor și a credincioșilor ce vin aici. 

http://www.doxologia.ro/
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În evlavia poporului român, icoana Sfintei Ana de la Mănăstirea Bistrița este cunoscută ca „cea mai 
vestită icoană procesională din țară în vremuri de secetă și întristare”. Era purtată prin orașe și sate, 
peste ogoare și țarini însetate, însoțită de rugăciunile preoților și credincioșilor, iar ajutorul se arăta 
neîntârziat.   
Considerată de Arhimandritul Ioanichie Bălan ca fiind a doua între icoanele făcătoare de minuni din 
România, după icoana Maicii Domnului de la Neamț (în cartea sa „Sfintele Icoane făcătoare de 
minuni din România”, apărută la Editura Episcopiei Romanului, în 1999), icoana Sfintei Ana este o 
creație a artei bizantine, primită în dar în 1407 de la  împăratului Manuel II Paleologul și soția sa 
Ana. Icoana a fost restaurată în secolul al XVIII-lea și așezată într-o nouă strană de lemn sculptat și 
aurit, în anul 1853, strană donată de arhimadritul Varnava, egumenul Mănăstirii Pângărați, care s-
a tămăduit aici de o grea boală, acest fapt fiind consemnat și pe medalionul aflat deasupra ei.  

 
                Sursa: www.doxologia.ro  
 

c. posibilităţi de acces: din drumul național DN 15, la 21 km de orașul Bicaz, se virează la stânga, în 

sensul de mers dinspre Bicaz spre Piatra Neamț, pe drumul județean DJ 155H; mănăstirea se află 

după 2km pe DJ 155H 

d. date de contact: tel. +40 233 256 674, +40 233 241 091 

 

 

Lungimea totală a rutei: 206 km 

Mănăstirea Horaița – Mănăstirea Agapia – 45 km 

Mănăstirea Agapia – Mănăstirea Neamț – 23 km 

Mănăstirea Neamț – Mănăstirea Durău – 58 km 

Mănăstirea Durău – Mănăstirea Bistrița – 80 km 

 

Durata: 2-3 zile 

 

Beneficiarii: istorici, iconari, restauratori, arhitecți, muzeografi, fotografi, studenți, profesori, pelerini, turiști 

români, străini 

 

http://www.doxologia.ro/
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Descrierea rutei: 

Mărturii ale credinței în Dumnezeu, mai multe icoane din ținutul Neamțului s-au dovedit de-a lungul 

timpului făcătoare de minuni pentru creștinii care, aflați în nevoi și suferințe, au cerut ajutor, iar rugăciunile lor 

fierbinți le-au fost ascultate. 

Prin parcurgerea acestui traseu veți ajunge și în municipiul Piatra Neamț, un oraș cu un patrimoniu istoric 

și arheologic valoros. Aici, vă propunem să vizitați Curtea și Biserica Domnească, un loc încărcat de istorie, care 

ilustrează pe deplin frumusețea stilului arhitectural moldovenesc, din perioada ștefaniană. În cadrul Bisericii 

Domnești "Sf. Ioan Botezătorul" veți găsi mai multe obiecte valoroase, între care o icoană semnată de pictorul 

Constantin Stahie, „Domnul Hristos binecuvântând Sfântul Potir“, Biblia de la Blaj (1795), Pidalionul de Neamţ 

(1854), Evanghelia de la Sibiu (1854). Tot în cadrul Curții Domnești din Piatra Neamț, vă invităm să vizitați Muzeul 

de artă, deținător al unui mare număr de lucrări aparținând artiștilor nemțeni, Muzeul de Etnografie, cu linia sa 

arhitectonică pitorească, care prezintă aspecte ale locuinţei ţărăneşti de pe Valea Bistriţei, costumul popular, 

principalele ocupaţii, muncile agricole şi meşteşugurile din regiunea subcarpatică a Moldovei, precum și Muzeul de 

Artă Eneolitică “Cucuteni”, care vă pune la dispoziție cea mai variată și bogată colecție, din România și din Europa, 

a culturii „Precucuteni-Cucuteni“ dezvoltată între 3600-2600 î.Hs., de circa 800 de piese, majoritatea din categoria 

tezaur. 

Pornind spre Târgu Neamț, pe DN 15C, ajungeți în zona Agapia-Văratic, unde vă învităm să faceți un popas 

pentru a vizita atât Mănăstirea Agapia, singura mănăstire din România care poartă numele de „dragoste creștină“, 

celebră și pentru pictura deosebită a lui Nicolae Grigorescu, precum și Mănăstirea Văratic, un ansamblu monahal 

cu o colecţie de artă veche deosebită, în jurul căreia se găseşte cel mai mare sat de măicuţe şi totodată mormântul 

Veronicăi Micle, muza poetului național Mihai Eminescu. 

Ajungând în Târgu Neamț vă încurajăm să nu rataţi vizitarea Cetăţii Neamţ, monument medieval de o valoare 

excepțională, emblematic pentru Ţinutul Neamţului, care stă de veghe asupra văilor Moldovei și Siretului și care  

reprezintă, astăzi, mărturia grandioasă a unei istorii foarte zbuciumate a statului medieval moldovenesc. 

Parcurgând cele 21 de spații expozitionale, dintre care amintim Sala de Sfat şi Judecată, Camera de taină, Sala 

armelor, Neagra temniţă, Camera plăieşilor, Camera domniţelor şi Lapidariumul, vă veţi simţi „teleportaţi” în timp, 

în acele vremuri îndepărtate și pline de însemnătate istorică. 

Tot în orașul Târgu Neamț, puteți vizita Muzeului de Istorie și Etnografie, unde veți regăsi obiecte 

tradiționale specifice zonei, precum și Casa Memorială Veronica Micle, situată în centrul vechi al orașului Târgu 

Neamț. 

Urmând itinerarul, vă îndreptați apoi spre Mănăstirea  Neamţ, Ierusalimul Ortodoxiei Române, cum mai 

este denumită, aşezată pe valea pârâului Nemţişor, într-o poiană cuprinsă de o linişte sfântă, înconjurată de 

înălţimile împădurite ale munţilor Neamţ. Aici, vă puteţi închina la cea mai veche și mai de preț icoană din România 

care o înfățișează pe Maica Domnului cu Pruncul în brațe. Icoana, numită Lidianca, avându-l pictat pe spate pe 

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, a fost făcută în anul 665, în Lida, ca reproducere a unei alte icoane aparute în 

mod miraculos pe un stâlp de lemn, în anul 35 după Hristos. 

Deviind de la traseul principal, care duce la comuna Ceahlău, pentru vizita la Mănăstirea Durău, vă 

recomandăm să faceţi o oprire şi la Mănăstirea Secu, zidită într-un colţ de rai, încă de pe vremea lui Petru Rareş, 

unde veţi fi uimiţi atât de frumuseţea locului cu clădirile albe, de mulţimea florilor de o parte şi de alta a aleilor‚ 

precum şi de frumuseţea  picturilor care împodobesc biserica construită între anii 1812-1818. 
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Nu departe de Secu, mai adânc în pădure, veți descoperi Mănăstirea Sihăstria, întemeiată în anul 1655, cu biserică, 

chilii şi cele de trebuinţă vieţii monahale a călugărilor, căutată de pelerinii care veneau la Peştera Sfintei Teodora 

de la Sihla şi mai apoi, datorită Părintelui Cleopa Ilie, unul dintre cei mai cunoscuţi duhovnicii ai românilor. 

Dacă tot sunteți în zona Vânători Neamț, vă recomandăm o vizită la Rezervaţia de zimbri şi faună carpatină 

„Dragoş Vodă”, precum și la Parcul Natural Vânători Neamț, locul unde zimbrul poate fi întâlnit în același timp în 

libertate, semi-libertate și în captivitate. 

Revenind la traseul principal, urmând drumul județean DN15, spre comuna Ceahlău, vă invităm să vă opriți  

să vizitați Mănăstirea Durău , situată la poalele muntelui Ceahlău, considerat muntele sfânt al ortodoxiei româneşti. 

Pe muntele Ceahlău puteți poposi la Mănăstirea „Schimbarea la Faţă“ , singurul lăcaș de închinăciune din țară aflat 

la altitudinea de 1770 metri, ridicat în memoria sihaștrilor care s-au nevoit în aceste părţi sute de ani. 

Vă propunem, în continuare, o vizită la Mănăstirea Pângărați, situată pe Valea Bistriței, fiind fără îndoială o 

alegere potrivită pentru a vă umple sufletul de credință și rugăciune, bucurându-vă de întreaga frumusețe a 

așezământului monahal, de cadrul natural în care aceasta se găsește și de a descoperi, totodată, semnificațiile 

istorice ale acestui sfânt lăcaș.  Biserica mănăstirii are o arhitectură unică între toate așezămintele monahale din 

țară, construcția masivă din piatră adăpostind două biserici suprapuse, cu intrări și hramuri diferite. Cele două 

biserici comunică în interior printr-o scară de piatră în spirală, foarte îngustă şi abruptă, imaginea bisericii în exterior, 

cu o dimensiune aparte, fiind în contrast cu decorul îngust din interior. 

 De aici, porniţi spre ultimul obiectiv propus, Mănăstirea Bistriţa, care este unul din cele mai vechi 

ansambluri religioase, istorice și de artă medievală din România, fiind totodată cea mai importantă ctitorie mușatină 

din Moldova. Aici se află mormântul atribuit cronicarului Grigore Ureche, şi, după cum rezultă din inscriptia pietrei 

funerare, groapa lui Alexandrel, primul dintre fiii lui Ştefan cel Mare, depus aici în anul 1494. 

 Pe lângă obiectivele turistice incluse în „Ruta icoanelor făcătoare de minuni ”, 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. 

 

Transport: autoturism, autocar, microbuz, curse regulate, transport feroviar 

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 
66 km, aprox. 1 hrs 15min to Piatra Neamţ 
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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 Bicaz  

Bicaz, DN15, Bicaz, Romania  

Telefon: +40.233.254.331  

Webpage: www.infofer.net 

 

Stația CFR Tîrgu 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  

 

 

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=Bicaz%2C+DN15%2C+Bicaz%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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Conpastru  

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

Telefon: +40.233.233.884  

 

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 

Taxi în Bicaz 

Taxi Andrei Bicaz 

Telefon: +40.720.304.600; +40.740.899.015 

Taxi Mol Driver Bicaz 

Telefon: +40.753.053.273 
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Închirieri auto în jud. Neamţ 

Ștefan&Co (Autonom) Piatra Neamț  

Strada Fermelor 4, Piatra Neamț, Județul Neamț, Romania  

Telefon: +40.745.584.644   

 

Localităţi de tranzit: Negrești, Dobreni, Bodești, Oșlobeni, Crăcăoani,  Bălțătești, Săcălușești, Târgu Neamț, Vânători 

Neamț, Pipirig, Petru Vodă, Poiana Largului, Bistricioara, Ceahlău, Durău, înapoi la Poiana Largului, apoi Chirițeni, 

Hangu, Grăzăvești, Buhalnița, Ruginești, Potoci, Bicaz, Tarcău, Pângărați, Alexandru cel Bun. 

 

Unităţi de cazare şi alimentaţie: 

 

Cazare în Piatra Neamţ 

ATLAS APARTHOTEL & RESTAURANT****, tel/fax +40 771 110 013, +40 333 404 443,  +40 743 422 957, 

office@atlasaparthotel.ro, dumitrita@maiaoutdoor.ro, www.atlasaparthotel.ro 

Hotel CENTRAL PLAZA****, tel/fax +40 233 216 230, +40 233 216 232, office@centralplazahotel.ro, 

amalia.olaru@centralplazahotel.ro 

Hotel CEAHLĂU***, tel. +40 233 219 990, +40 744 612 516, fax. +40 233 215 540, office@hotelceahlau.ro; 

Hostel TORENT***, tel. +40 742 219 229, pensiuneatorent@gmail.com; 

Pensiunea BACHUS***, tel. +40 233 226 402, fax +40 233 221 760, rezervari@pensiuneabachus.ro; 

Pensiunea CASA MOLDOVEANA***, tel +40 233 233 666, +40 749 538 874, 

pensiuneacasamoldoveana@gmail.com 

Pensiunea CORNELIUS***, tel/fax +40 233 211 511, pensiuneacornelius@yahoo.com; 

Pensiunea DOMNIŢA***, tel. +40 233 228 267, www.pensiuneadomnita.ro; 

Pensiunea LIDO***, tel +40 723 258 094, +40 744 521 773, office@pensiunealido.ro, contact@pensiune-lido.com; 

Pensiunea PÂRÂUL DOAMNEI***, tel. +40 758 046 822, +40 743 972 193, parauldoamnei@yahoo.com; 

VILA GALAXI***, tel. +40 233 626 676, +40 745 636 345, mrejisienache@yahoo.com 

Hotel LA CURTEA DOMNEASCĂ****, tel. +40 233 273 637, popa_geanina@yahoo.com, 

www.lacurteadomneasca.ro 

 

Cazare în Negreşti 

ACTIV PARC & HOSTEL***, tel: +40754 542 644, activ.parc@gmail.com,  www.activparc.ro 

 

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 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; 

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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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; contact@pensiunea-daria-varatec.ro 

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/ 

 

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 

 

Cazare în Pipirig 
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Pensiunea CASA AFETELOR***, tel. +40233 252 066, casaafetelor@casaafetelor.ro; 

Pensiunea MARIA MĂRIOARA***, tel. +40233 790 279, +40740 220 679 

 

Cazare în Poiana Teiului 

Pensiunea GEONĂ ****, tel. +40233 257 014, 0788 454 793, cristipanaite70@yahoo.com, 

www.pensiuneageona.ro; 

Pensiunea DOCHIA***, tel. +40745 885 078; 

Pensiunea ELVI***, tel. +40744 706 039; contact@elvi.ro; 

Pensiunea TEIUL***, tel. +40746 709 494, craciunflorin15@yahoo.com  

 

Cazare în Ceahlău 

Cazare în Comuna Ceahlău: 

ECOTUR Resort****, tel. +40233 258 571, reservations@ecotur.ro; 

Pensiunea ŞOIMUL****, tel. +40722 214 258, office.savinesti@kober.ro, www.soimulsicorbul.ro; 

Pensiunea AGNES***, tel. +40758 583 528, +40745 564 708, pancu.sorin@yahoo.com; 

Pensiunea ANA***, tel. +40748 152 366, ana.ciucanu@yahoo.com; 

Pensiunea ANTIA***, tel. +40233 256 547, +40744 545 253, antiastar@yahoo.com; 

Pensiunea ARTED***, tel. +40720 550 767, office@arted.ro, www.arted.ro; 

Pensiunea CORBUL***, tel. +40722 214 258, office.savinesti@kober.ro; 

Pensiunea DARIA***, tel. +40740 608 553; 

Pensiunea LAVINIA***, tel. +40742 890 816, laviniaboacas@yahoo.com; 

Pensiunea PERLA***, tel. +40723 589 715, cazare@perladurau.ro; 

Pensiunea TOTAL***, tel. +40233 258 110, +40374 910 944; 

Pensiunea VÂNĂTORUL***, tel. +40745 009 603, +40233 256 502ș pensiuneavanatorul@yahoo.com; 

VILA PELLEGRIN***, tel. +40744 985 484, vila.pellegrin@yahoo.com 

  

Cabane în Masivul Ceahlău 

Cabana Dochia, tel. +40744 697 045, +40745 885 078, +40730 880 004, +40730 603 801, rezervari@cabana-

dochia.ro; 

Cabana Fântânele, tel. +40730 603 803 

 

Cazare în Durău 

Hotel BISTRIŢA****, tel. +40233 256 570, +40723 422 337, +40740 317 941, fax +40233 256 590, office@bistrita-

romania.ro, george.chiriac@bistrita-romania.ro, danielhilohi@yahoo.com, vlad.cojocariu@tce3brazi.ro, 

gabriel.vasilescu@tce3brazi.ro, https://www.bistrita-romania.ro/; 

Hotel BRADUL***, tel. +40233 256 634, fax +40233 256 501, hr_bradulbrandusa@yahoo.com; 

Hotel CASA PELERINUL***, tel. +40233 256 583; 

Hostel CASCADA***, tel/fax +40233 256 668, +40745 430 047,  office@hotelcascada.ro; 

Pensiunea GABRIELA***, tel. +40744 509 394, cezarmocanasu@yahoo.com 

Pensiunea GOLD***, tel. +40752 243 924, pensiuneagolddurau@gmail.com 

Pensiunea MARIA***, tel. +40744 702 434; 

Pensiunea RAPSODIA***, tel. +40745 570 757; 

Pensiunea TERRAMONT***, tel. +40766 620 365; 

Vila CRISTINA 2***, tel. +40233 256 673, +40233 256 556, +40725 892 11 
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Cazare în Rugineşti 

Pensiunea LA BUNICA***, tel. +40751 070 587, https://pensiunea-la-bunica.business.site/ 

 

Cazare în Hangu 

Pensiunea GRĂDINILE ROMANE****, tel. +40752 804 617, +40364 431 800, gradinileromane@gmail.com, 

https://gradinile-romane.business.site/ 

Pensiunea CASA BĂLAN***, tel. +40233 242 542, +40740 304 843, virginia_victor@yahoo.com 

Pensiunea ESTIVAL***, tel/fax +40233 216 628, +40745 146 313, hamion_sc@yahoo.com; 

Pensiunea IOANA***, tel. +40741 597 473, +40746 835 677, contact@pensiuneioana.ro; 

Pensiunea LOSTRIŢA***, tel. +40736 899 637, rezervari@pensiunealostrita.ro 

 

Cazare în Bicaz 

Hotel ADORA***, tel. +40233 253 059, +40741 793 079, contact@hoteladora.ro, www.hoteladora.ro; 

Pensiunea AURORA***, tel. +40721 705 754, vilaceahlau@yahoo.com; 

Pensiunea BIA PĂPĂDIA***, tel. +40233 227 659, +40745 653 849, cabanabiapapadia@yahoo.com; 

Pensiunea CEAHLĂU***, tel. +40233 254 555, +40743 785 390, +40787 614 860, adina_gabita@yahoo.com; 

Pensiunea Navă Fluvială LEBĂDA***, tel. +40748 110 401, office@bicazlac.ro; 

Pensiunea PESCARUŞ***, tel. +40233 254 080, +40748 110 401, office@bicazlac.ro; 

Cabana BARAJ***, tel. +40748 110 400; 

Cabana IZVORUL MUNTELUI***, tel. +40233 247 039, +40744 597 141, cabanaizvorulmuntelui@aisa.ro, 

www.cabanaizvorulmuntelui.ro; 

Păstrăvăria Cheiţa, tel. +40233 253 143 

 

Cazare în Izvorul Muntelui 

Pensiunea BOBU***, tel. +40764 745 336; +40766 269 731; +40233 254 928; pensiuneabobu@yahoo.com; 

Cabana Turistică IZVORUL MUNTELUI***, tel. +40233 247 039, cabanaizvorulmuntelui@aisa.ro; 

Bungalowuri IZVORUL MUNTELUI***, tel. +40746 906 522; 

Camping IZVORUL MUNTELUI***, tel. +40746 906 522 

 

Cazare în Tarcău 

Pensiunea FORTUNA****, tel. +40742 081 932, office@pensiunea-fortuna.ro, fortunastrajatarcau@yahoo.com; 

Pensiunea COROLA***, tel. +40233 890 960, +40744 427 785, pensiuneacorola@yahoo.com 

Pensiunea FRASIN***, tel. +40233 212 903, +40731 328 535, +40744 393 600, pensiunea.frasin@gmail.com 

 

Cazare în Pângăraţi 

Pensiunea BALAD`OR****, tel. +40727 736 685, constantinbrauros@gmail.com; 

Pensiunea ONŢANCA***, tel. +40233 240 703 

 

Cazare în Alexandru cel Bun 

Pensiunea AURA TOUR****, tel. +40233 234 269, liceulauroraouatu@yahoo.com; 

Pensiunea BASIL****, tel. +40233 241 689, +40728 585 832, office@basil.ro; 

Pensiunea LORY****, tel. +40748 939 209, cichicristian@yahoo.com; 

Hotel BELVEDERE***, tel. +40233 261 470, office@hotel-belvedere.ro; 
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Pensiunea ALEXIA***, tel. +40749 815 934; 

Pensiunea AMBIANCE***, tel +40745 483 793, cazare@ambiance.ro; 

Pensiunea BOEMA***, tel +40743 063 655; boemapension@yahoo.com; 

Pensiunea BRADU***, tel. +40755 535 260; 

Pensiunea CAMENA***, tel.+40233 233 381, +40744 544 967, +40749 563 971, office@pensiuneacamena.ro; 

Pensiunea FLORA***, tel. +40742 247 530; 

Pensiunea IANIS***, tel. +40.744.581.883, contact@pensiunea-ianis.ro, https://www.pensiunea-ianis.ro/ 

Pensiunea MAGNOLIA***, tel. +40728 945 926, +40233 241 024, silveanuioan@yahoo.com; 

Pensiunea MOLDOVA***, tel. +40748 825 294, contact@pensiuneamoldova.ro 

Pensiunea OANA II***, tel. +40233 241 362; 

Pensiunea ROUA***, tel. +40333 404 068, +40753 053 260; contact@pensiunea-roua.ro; www.pensiunea-roua.ro 

Pensiunea ROYAL SPA***, tel. +40740 840 427, pensiunearoyalspa@gmail.com, www.royal-spa.ro 

Pensiunea RAZA SOARELUI***, tel. +40745 356 634, iosubconstantin@yahoo.com; 

Pensiunea SMĂRĂNDIŢA***, tel/fax +40233 241 730, pensiuneasmarandita@yahoo.com; 

Pensiunea ŞTEFAN***, tel. +40744 871 429, +40741 100 244; 

Pensiunea TROIAN***, tel/fax +40233 241 444, office@troian.aix.ro; 

Pensiunea URSULEŢ***, tel. +40233 261 441, pensiuneaursulet_nt@yahoo.com 

 

 

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 

 

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 cioplitori în lemn: 

 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 

 

 

mailto:mariamihalachi@yahoo.com
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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, 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) 

mailto:palmaart@yahoo.com
https://www.facebook.com/LaCaiace/
mailto:dumitrita@maiaoutdoor.ro
https://maiaoutdoor.ro/
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 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  
 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.  
 

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 

mailto:hawk_gliders@yahoo.com
mailto:djst.neamt@mts.ro
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Date de contact: 

Info tel. +40.754 542 644, activ.parc@gmail.com, http://www.activparc.ro 

E-mail: activ.parc@gmail.com 

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/ 
 

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 
 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 

mailto:valeacelordoisprezece@yahoo.com
https://www.facebook.com/ValeaCelorDoisprezece/
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 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  

 

Parcul Național Ceahlău 

Drumeţii pe traseele marcate în Parcul Naţional Ceahlău  

Adevărată fortăreaţă naturală, Masivul Ceahlău oferă vizitatorilor peisaje de vis cu păduri adânci, 

jnepenişuri şi pajişti alpine, pante domoale şi abrupturi stâncoase, hornuri, jgheaburi şi brâne, pâraie domoale şi 

repezi, cascade, vârfuri şi stânci izolate, monumente ale naturii şi rezervaţii naturale, vestigii istorice şi monumente 

de arhitectură. 

Informații cu privire la trasee pe Muntele Ceahlău, taxa de acces, etc: 

Direcţia de Administrare a Parcului Național Ceahlău: tel /fax 0233 256 600, pnc@ceahlaupark.ro 

 

Stațiunea Durău 

DURAU PARK 

Pârtia Durău este ideală pentru sănius si schi, atât pentru începatori cât si pentru avansați. Situată la 

poalele muntelui Ceahlău, la o altitudine de 800 m, unde stratul de zăpadă este asigurat din decembrie pâna în 

martie, pârtia are o lungime de 406 m, o lățime de minim 62 metri, o diferență de nivel de 35 metri și un grad 

mediu de dificultate. Sistemul de teleski a fost modernizat în decembrie 2018, având un teleski cu crose duble, cu 

o capacitate de transport de 1200 persoane/oră și un teleski pentru începători. Turiștii găsesc acolo și un centru 

de închirieri echipamente de schi, sănii cât și cabane în stil vienez unde se pot servi băuturi și gustări calde. În 

perioada în care pârtia este deschisă au loc numeroase evenimente, concursuri de schi și săniuș, coborâri 

spectaculoase pe schiuri în slalom sau în viteză, jocuri de lumini laser, focuri de artificii și muzică. 

Date de contact: 

Adresă: Comuna Ceahlău, Neamț, 617130  

Număr de telefon: +40 731 018 386 

E-mail: office@bistrita-romania.ro, george.chiriac@bistrita-romania.ro 

Website:  https://partiadurau.ro/ 

 

Tabere pentru copii – Stațiunea Durău 

Tabăra „Floare de Colț” 

Activități acvatice, cu flota de caiace, pe lacul Izvorul Muntelui 

Activități sportive: tir cu arcul, orientare cu busola, fotbal, baschet, volei, badminton, ping-pong, etc 

Program de aventură: parc de escaladă (6 trasee), tiroliană mare, leagănul uriaș, ateliere de supraviețuire în 

natură și de frânghii joase  

Date de contact: 

Tel. +40 766 092 245 

https://djstneamt.ro/tabere/tabara-oglinzi
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E-mail: contact@tabarafloaredecolt.ro 

 

Complexul ArtEd / Complexul Arcuș 

Cu o experiență de 18 ani, tabăra include activități sportive, ateliere de teatru, dans, arte vizuale, echitație, 

jocuri pe echipe, căutarea de comori, karaoke, etc. 

Copiii se bucură și de un parc de aventură (trei tiroliene, două trasee cu câte 6 punți suspendate, panou de cățărări, 

tir cu arcul) dar și de drumeții în Parcul Național Ceahlău 

Date de contact: 

Adresa: Strada Releu, nr. 1, 617130, Durău, județul Neamț 

E-mail: rezervari@arted.ro, office@arted.ro  

Telefon: +40 720 550 767 

 

Agrement pe Lacul Izvorul Muntelui și Barajul Bicaz 

Plimbări cu vaporașul, șalupa, miniyachtul, hidrobicicleta și caiacele 

Turiștii pot opta și pentru o croazieră cu servirea mesei 

Date de contact: Moldoturism 

Recepție: +40 748 110 400  

Agrement: +40 748 110 401  

Restaurant: +0 744 588 824 

E-mail: office@bicazlac.ro 

De la Barajul din Bicaz, turiștii pot admira o privelişte impresionantă asupra Masivului Ceahlău şi pot poposi la 

Cabana lzvoru Muntelui, tel. cabană 0746 906 522. 

 

Zona Bicaz 

Tabere pentru copii și tineri 

Alphard Educational & Andreea s club 

Tabără de engleză 

Tel. +40 740 999 992 / +40 740 335 385 

https://andreeasclub.ro/#evenimente 

 

Cheile Șugăului – Munticelu 

Via ferrata ASTRAGALUS din Neamț 

5 trasee, diferite grade de dificultate, cea mai lungă via ferrata din țară 

Date de contact 

Cabana Ecolog: telefoane 0747.478.988, 0737.759.998; 

E-mail: ecolog@mountain.ro 

 

Zona Tarcău 

Tabere pentru copii 

Drumeții, tiroliană, jocuri outdoor și indoor, seară de film, karaoke, concursuri, miss și mister tabără, foc de tabără, 

ore de zumba, activități artistice, paintball 

Date de contact: 

Adesa: Sat Brateş, Comuna Tarcău, Neamț, România 

Tel: +40 765 018 444, +40 765 022 885 

mailto:contact@tabarafloaredecolt.ro
mailto:rezervari@arted.ro
mailto:office@arted.ro
mailto:office@bicazlac.ro
https://andreeasclub.ro/#evenimente
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E-mail: contact@ozonesummercamp.ro 

 

Pescuit sportiv şi de agrement : 

 Lacul Zimbrăria (crap, ten, caras, şalău, novac chinezesc, ştiucă, biban), comuna Vănători-Neamţ, tel. 0233 

211 696 - Direcţia Silvică Neamţ 

 Lacul Izvorul Muntelui (biban, şalău, păstrăv, plătică, roşioară, caras), Bicaz, tel. 0233 211 696 - Direcţia 

Silvică Neamţ 

 Lacul Balta Porcului (caras, crap), comuna Alexandru cel Bun, tel. 0233 211 696 - Direcţia Silvică Neamţ 

Pentru toate lacurile indicate este necesar să deţii permis de pescuit. 

 Păstrăvăria Cheiţa, Bicaz, tel. 0233 253 143  

 Păstrăvăria Bistra Montană din Bicazu Ardelean; info tel. 0745 498 681, 

http://www.pastravariabistramontana.ro 

 Pescăria La lazuri (crap, caras, somn), sat Agârcia, comuna Alexandru cel Bun, tel. 0769 268 774 

 

Evenimente la care puteți participa: 

 Serbările Zăpezii - Stațiunea montană Durău: ultima decadă din luna ianuarie sau prima decadă a lunii 

februarie 

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

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

 Armindeni - urcatul oilor la stână – eveniment organizat în Comuna Bicaz Chei: prima decadă a lunii 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 

 Bicaz Kayak Fest – Bicaz, pe Lacul Izvorul Muntelui: ultima decadă din luna mai sau prima decadă a lunii 

iunie 

   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 

 Water Music Festival – comuna Ceahlău, pe malul Lacului Izvorul Muntelui: ultima decadă din luna august 

sau prima decadă a lunii septembrie 

 Festivalul Muntelui Ceahlău – Stațiunea Durău: în primul weekend din luna august 

 Ziua Marinei Române, eveniment care se organizează în Portul Bicaz şi pe Lacul Izvorul Muntelui: 15 august 

 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 

 MTB (Mountatin Bike Marathon Bicaz) – zona orașului Bicaz: în 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 

mailto:contact@ozonesummercamp.ro
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ianuarie 

 

Hramuri bisericești 

 Buna Vestire  – hramul Mănăstirii Horaiţa, 25 martie 

 Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil – hramul Mănăstirii Agapia, 8 noiembrie 

 Înălţarea Domnului –  hramul Mănăstirii Neamţ, 30 mai 

 Buna Vestire  – hramul Mănăstirii Durău, 25 martie 

 Adormirea Maicii Domnului – hramul Mănăstirii Bistriţa, 15 august 

 

 

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/ 

 

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 

 

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Bicaz 

Str. Barajului nr. 4, oraş Bicaz, judeţul Neamţ 

Tel/fax: +40233.254.028 

E-mail: turism@primariabicaz.ro 

Website: http://www.bicaz-turism.ro 

Facebook: https://www.facebook.com/bicaz.turism/ 

 

mailto:contact@cniptpiatraneamt.ro
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