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Judeţul Neamţ 
Consiliul Judeţean 
 

 

RUTA PATRIMONIULUI MEDIEVAL – MĂRTURII ȘTEFANIENE ÎN JUDEȚUL NEAMȚ 

FIŞĂ TEHNICĂ 

 

Tematica rutei:  istorie, cultură, religie  

Descrierea obiectivelor turistice incluse în rută: 

1. Mănăstirea Tazlău 

a. amplasarea: sat Tazlău, comuna Tazlău, județul Neamț 

Coordonate GPS: N 46.725452, E 26.462781 

b. istoric/legendă Tradiţia spune că obştea monahală de la Tazlău s-a constituit înainte de 

menţionarea documentară din 1458. Este ctitorie a lui Ştefan cel Mare, ridicată între anii 1496 

şi 1497, pe locul unei mai vechi biserici de lemn construite de Alexandru cel Bun, fiind una 

dintre cele mai frumoase ctitorii ale voievodului. Biserica „Naşterea Maicii Domnului” are un 

plan triconic cu sânurile laterale rotunjite dar de mici dimensiuni în comparaţie cu absida 

alungită a altarului. Decoraţia exterioară se bazează pe desfăşurarea a două rânduri de ocniţe 

aflate sub cornişă şi a unui rând de firide alungite care înconjoară biserica pe toată înălţimea 

faţadelor. La împodobirea faţadelor s-a folosit şi ceramică smălţuită, frecventă în epoca lui 

Ştefan cel Mare. Sistemul de boltire este cel întâlnit la majoritatea ctitoriilor lui Ştefan cel Mare, 

individualizîndu-se, totuşi, prin elevaţia îndrăzneaţă a turlei.  

Biserica este înconjurată de ziduri groase de piatră. Intrarea se arcuieşte sub turnul-clopotniţă. 

Pridvorul a fost adăugat de Alexandru Lăpuşneanu în 1596. Uşa din pridvor, alcătuită din plăci 

de arin cu sculpturi florale şi cu stemă a ţării concepută în stil renascentist în partea superioară, 

se află expusă la Muzeul de Istorie din Piatra Neamţ. În 1711 biserica a fost închinată de 

Constantin Mavrocordat Muntelui Sinai. Pictura bisericii a fost refăcută în 1859. În 1879 a fost 

mistuită de un incendiu şi refăcută ca biserică parohială în 1895. A revenit la statutul de 

mănăstire în 1990. În 2008 a fost canonizat Sf. Cuvios Chiriac de la Tazlău, al cărui mormânt se 
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află în pridvorul bisericii. În preajma mănăstirii se găseşte Casa memorială a scriitorului I. I. 

Mironescu. 

 

d. posibilităţi de acces: Str. Ștefan cel Mare nr. 190, Jud. Neamț (DJ156C). Situată la 36 km 

sud de Piatra Neamț 

e. date de contact: Protos. Iosif Chiriac – telefon: +40 740 769752, e-mail: 

tazlau@mmb.ro 

 

2. Curtea Domnească din Piatra Neamţ 

a. amplasarea: Situată pe un mic platou ce domină centrul oraşului Piatra Neamț 

Coordonate GPS: N 46.932892, E 26.368877 

b. istoric/legendă:  Între anii 1468-1475 a fost construită Curtea Domnească de către Ştefan cel 

Mare, având rol administrativ la nivelul ţinutului Neamţ. Primul document care vorbeşte 

despre curţile domneşti datează din 1491. Curtea, ale cărei galerii din subsol se pot vedea sub 

Liceul Petru Rareş din vecinătate, a determinat construirea bisericii, şi, ca o necesitate pentru 

biserică, a fost construit turnul de clopotniţă, unul din simbolurile oraşului Piatra Neamţ, încă 

din cele mai vechi timpuri. Drumul de acces dintre Biserica Sfântul Ioan şi Curtea Domnească, 

a fost săpat în anul 1878, şi pentru a se deschide strada Ştefan cel Mare, s-a dărâmat zidul de 

Est şi cel de Nord-Vest, şi odată cu acestea şi poarta de intrare de la biserică. O imagine a Curţii 

Domneşti este păstrată într-o stampă rămasă de la Gheorghe Asachi, din 1847. Curtea 

Domnească este bine delimitată de ziduri şi se întinde pe o suprafaţă întinsă, iar poarta de 

mailto:tazlau@mmb.ro
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intrare apare în partea de Nord-Est, unde se situează în acest moment „Muzeul de Arta 

Eneolitica Cucuteni Piatra-Neamț“. 

Biserica Domnească "Sf. Ioan Botezătorul" a fost zidită în anii 1497-1498, după cum rezultă din 

pisania din stânga uşii de la intrare: „Binecinstitorul şi de Hristos iubitorul Io Ştefan voievod, a 

început şi a zidit şi a săvârşit acest hram în numele Naşterii cinstitului şi slăvitului prooroc Ioan 

Botezătorul şi Înaintemergătorul, întru rugă sieşi şi doamnei sale Maria şi prea iubitului lor fiu 

Bogdan voievod, care a început a se zidi în anul 7005 (1497) iulie 15 şi s-a săvârşit în anul 7006 

(1498) iar al domniei sale al 40 şi doilea curgător, luna noiembrie, 11 zile.“ 

Un alt important document pentru Biserica Sf. Ioan Domnesc, este Evanghelia din 1502, aflată 

la Muzeul Naţional de Istorie al României, care are următoarea inscripţie: „Binecredinciosul 

Ştefan Voievod cu Mila lui Dumnezeu, domn al Ţării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, din 

dragoste către Mormântul lui Iisus Hristos, din râvnă şi sârguinţă, am dat de s-a scris şi ferecat 

acest Tetraevanghel şi l-am dat pentru pomenirea sa şi a Domniei sale Maria şi fiului lor, la 

Biserica Curţilor care este pe Bistriţa, unde este hramul Naşterea Cinstitului, Slăvitului Prooroc 

Ioan, în anul domniei noastre al 46-lea şi s-a săvârşit cu mâna mult păcătosului Ieromonah 

Spiridon din mănăstirea Putna, 7010, iunie 24”. 

Construcţia măsoară 25,90 m în lungime, 8,10 m în lăţime în dreptul pronaosului, având o 

înălţime de 11,30 m (până la streaşină), fiind unul dintre cele mai valoroase edificii al 

Ansamblului arhitectural din epoca lui Ştefan cel Mare. 

Împreună cu cele de la Borzeşti şi Războieni, această biserică se distinge prin structurarea 

interioară aparte, prin forma şi stilul rafinat care se formează şi care se va numi stil 

moldovenesc. Caracteristică tipului constituit la sfârşitul secolului al XV-lea, biserica este o 

îmbinare între construcţiile cu plan dreptunghiular şi bolţi semicilindrice şi cele cu plan trilobat 

şi turlă pe naos. Dar în acelaşi timp, prin cele două nişe laterale ale naosului se anticipează 

unele rezolvări arhitecturale ale veacului următor, ce vor deveni reprezentative în cazul 

bisericilor de la Arbore, Reuseni şi Dobrovăţ.  

Biserica păstrează 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). 

În cadrul Curţii Domneşti, o prezenţă aparte o reprezintă ceea ce se numeşte „Turnul lui Ştefan 

cel Mare“, unul din simbolurile oraşului Piatra Neamţ. Turnul-clopotniţă este amplasat la nord-

vest de biserica "Sf. Ioan". El s-a păstrat destul de bine, fără modificări importante care să-l 
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îndepărteze de forma sa iniţială. Mult mai elegant, mai bine proporţionat şi mai bogat în detalii 

valoroase de arhitectură faţă de cel ridicat de Ştefan cel Mare la Mănăstirea Bistriţa sau la 

Botoşani, turnul din Piatra-Neamţ a fost construit la un an după sfinţirea bisericii, fapt 

consemnat în pisania de pe zidul estic: „Io Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al ţării 

Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a zidit această clopotniţă împreună cu doamna sa Maria, 

fiica lui Radu voievod, şi cu prea iubitul lor fiu Bogdan voievod, în anul 7007 (1499), iar al 

domniei sale anul al 43-lea curgător, octombrie 28.“ 

Turnul este o prismă înaltă, cu latura de 5,80 m, de secţiune pătrată până la înălţimea de 7 m 

(deasupra catului al II-lea), şi care prin ieşirea muchiilor devine octogonală, cu laturile neegale, 

muchiile prismei pătrate prelungindu-se pe teşituri, pe o înălţime de câţiva metri, cu câte un 

contrafort, ca la toate turnurile de acest fel - care au servit şi ca loc de refugiu şi apărare 

împotriva atacurilor vrăjmaşilor. Construcţia este executată din piatră brută străbătută cu 

câteva brâie de cărămidă. Muchiile prismei şi contraforţii, din piatră făţuită. Pe feţele netede 

ale blocurilor de pe colţuri se mai păstrează pe alocuri discurile mici de teracotă smălţuită şi 

colorată care astupă găurile lăsate de cleştii cu care au fost ridicate pietrele pe schelă, 

îmbogăţind totodată decorul faţadei. Încăperea de la nivelul solului, boltită cu un semicilindru, 

este izolată. Parterul, cu boltă semicilindrică şi cu două ferestre mici în pereţii de sud şi vest, 

are intrare directă, pe latura de miazăzi. Accesul la primul cat se făcea printr-o scară mobilă 

(azi înlocuită cu una metalică), iar de aici mai sus, până la camera clopotelor, pe o scară 

interioară fixă. În 1957 George Călinescu scria: „Un turn zvelt, octogonal, pe soclu patrulater, 

apără ca o suliţă această mică fortăreaţă“. 

Camera clopotelor reţine atenţia prin urmele arcelor de susţinere şi pandantivii de colţ, ceea 

ce ne duce cu gândul la o boltă semisferică. Astăzi în camera clopotelor se găsesc patru clopote: 

cel mare, din secolul al XVII-lea, cu o sonoritate unică, altul din secolul al XIX-lea, iar celelalte 

două sunt turnate în anul 1979, la Târgu Neamţ, de către meşterul Damian.  

Pe la jumătatea veacului XIX se face supraînălţarea turnului, peste ultimul nivel medieval 

creându-se o încăpere pentru "păzitorii de foc". Într-o stampă executată de Gh. Asachi în 1847 

foişorul nu se observă, dar se ştie că el exista deja în 1861, an în care s-a deschis o listă de 

subscripţie publică pentru achiziţionarea şi montarea în vârful turnului a unui orologiu de mari 

dimensiuni.  

Primul ceas se pare că a fost adus de la Viena şi montat în anul 1861. Pe de altă parte se spune 

că în ocniţa din peretele de est a turnului a existat o tăbliţă care cuprindea date despre 
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construcţia foişorului şi aşezarea ceasului public. Pe tăbliţă apărea următoarea însemnare 

„Ceasul din acest turn a fost donat de Vasile Miteanu, în memoria moşului său Nicolae Gridov 

în anul 1890“. Unele surse indică faptul că orologiul din Turnul lui Ştefan cel Mare a fost fabricat 

într-un atelier din Viena, în anul 1888.  
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c. posibilităţi de acces:  strada Ştefan cel Mare, nr.4, Piatra-Neamţ 

d. date de contact: Telefon: +40 233 217 496, +40 233 218 108 

 

 

3. Mănăstirea Războieni 

a. amplasarea: sat Războieni, comuna Războieni, județul Neamț 

Coordonate GPS: N 47.086845, E 26.554544 

b. istoric/legendă: A fost ctitorită de Ştefan cel Mare la 20 de ani după bătălia de la Valea Albă, 

din 1476. Pisania mănăstirii păstrează dramatismul faptului istoric care a dus la construirea 

acesteia: „În zilele binecinstitorului şi de Hristos iubitorului Domn, Io Ştefan Voievod, din mila 

lui Dumnezeu Domn al Ţării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, în anul 6984 (1476), iar al 

domniei sale anul 20 curgător, s-a ridicat puternicul Mahomed, împăratul turcesc, cu toate 

forţele sale răsăritene, şi încă şi Basarab Voievod, poreclit Laiotă, a venit cu el, cu toată ţara sa 

basarabească. Şi au venit să prade şi să ia Ţara Moldovei. Şi au ajuns până aici, la locul numit 

Pârâul Alb. Şi noi, Ştefan Voievod, cu fiul nostru Alexandru, am ieşit înaintea lor aici şi am făcut 

mare război cu ei, în luna iulie 26. Şi cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi creştinii de către 

păgâni. Şi au căzut acolo mulţime mare de ostaşi ai Moldovei. Atunci şi tătarii au lovit Moldova 

din ceea parte. De aceea, a binevoit Io Ştefan Voievod, cu buna sa voinţă a zidit această casă în 

numele arhistratigului Mihail şi întru rugă sieşi şi Doamnei sale Maria, şi fiilor săi Alexandru şi 

Bogdan şi pentru amintirea şi întru pomenirea tuturor dreptcredincioşilor creştini care s-au 

prăpădit aici. În anul 7004 (1496), iar al domniei sale anul 40 curgător, în luna noiembrie 8.“ 

Biserica este construită din piatră şi cărămidă, respectând arhitectura bisericilor lui Ştefan cel 

Mare. La exterior este ornamentată cu cărămizi smălţuite şi discuri policrome cu bumbi 

centrali.  

Biserica "Sf. Voievozi" are un plan dreptunghiular, asemănându-se cu bisericile ştefaniene de 

la Piatra Neamţ şi Borzeşti. Absida altarului este poligonală pe interior şi semicirculară pe 

exterior, fiind acoperită de nouă firide alungite. Pereţii bisericii sunt susţinuţi de două 

contraforturi aşezate oblic la punctul de încheiere a absidei cu pereţii naosului şi de un picior 

de contrafort sub fereastra altarului. 

Acoperişul bisericii este în patru ape, cu pante repezi şi streaşină largă. Sub cornişă se află două 

rânduri de ocniţe, două din rândul de sus corespunzând uneia din rândul de jos. De-a lungul 

edificiului, se află o decoraţie formată din cărămizi smălţuite şi discuri policrome cu bumbi. 

Lăcaşul de cult este iluminat în interior prin cinci ferestre: două ferestre în pronaos (una în 

peretele sudic şi una în cel vestic), având dimensiuni mari şi ornamente gotice în arc frânt, două 

ferestre în naos şi una în axul absidei altarului. Ultimele trei ferestre au dimensiuni mici, 

înguste, cu rame de baghete încrucişate la colţuri. Mai exista iniţial şi o fereastră pe latura 

nordică a pronaosului, care a fost astupată complet. 

În interior, biserica este împărţită în cele trei încăperi tradiţionale: pronaos, naos şi altar. Uşa 

de intrare în biserică se află pe latura sudică a pronaosului şi este decorată cu chenare de 

muluri în arc frânt. Pronaosul este acoperit cu două calote sferice, despărţite printr-un arc 

dublou. Între pronaos şi naos se află un perete despărţitor; portalul de intrare are un chenar 
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dreptunghiular cu baghete încrucişate. Naosul are o cupolă sprijinită pe patru arce piezişe. 

Altarul nu are diaconicon şi proscomidiar, ci două nişe mici săpate în perete.           

Mănăstirea a fost concepută ca un adevărat mausoleu, adăpostind osemintele eroilor 

moldoveni căzuţi în lupta din 1476. În biserică se găsesc două icoane făcătoare de minuni, 

reprezentând pe Maica Domnului şi pe Sfânta Ana. 

 
 

c. posibilităţi de acces: Mănăstirea se află la o distanță de 26 km de orașul Piatra Neamț, iar 

șoseaua principala care străbate localitatea este DJ  208 G – 6,7 km Girov- Hanu Ancuței 

d. date de contact: Monahia Olimpiada Neagu – +40 233 292912, +40 752 687 774, e-mail: 

razboieni@mmb.ro 

 

4.Cetatea Neamţ 

a. amplasarea: Str. Aleea Cetății 1, pe dealul Cetății, pe stânca Timuș, muntele Pleșu, oraș Târgu 

Neamț, județul Neamț 

Coordonate GPS: N 47 12.849, E 26 20.599 

b. istoric/legendă: Cetatea Neamţ face parte din categoria monumentelor medievale de valoare 

excepţională din România. Construită în timpul lui Petru Muşat, în perioada 1375-1391, aşezată 

mailto:razboieni@mmb.ro
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aproape de vârful cel mai înalt al Culmii Pleşului, este una dintre cele mai bine întărite cetăți 

de care a dispus statul medieval moldovenesc. 

Momentul sosirii lui Ștefan cel Mare la cetate după Bătălia de la Valea Albă (1476) este 

prezentat de poetul Dimitrie Bolintineanu în poemul "Muma lui Ștefan cel Mare" (1857). Poezia 

începe cu versurile următoare: "Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel,/Unde cură-n vale un 

râu mititel". Într-o noapte domnitorul bate la poarta cetății, cerând să fie primit înăuntru 

pentru că este rănit și urmărit de turcii care i-au zdrobit oastea. Mama domnitorului, aflată în 

cetate, refuză să-i deschidă spunându-i străinului următoarele:  

„Dacă tu ești Ștefan cu adevărat, 

Apoi tu aice fără biruință 

Nu poți ca să intri cu a mea voință. 

Du-te la oștire ! Pentru țară mori! 

Și-ți va fi mormântul coronat cu flori!” 
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c. posibilităţi de acces: Situată la o depărtare de 46 km de Municipiul Piatra Neamţ, în partea de 

nord-vest a orașului Târgu Neamț, județul Neamț 

d. programul şi taxa de vizitare: programul şi taxa de vizitare:  

Program de vizitare muzeu:  

10:00 – 18:00 (aprilie – septembrie) 

9:00 – 17:00 (octombrie – martie) 

Luni este închis. 

Taxă de vizitare muzeu 

– adulţi: 24 lei/pers. 

– grupuri adulţi şi studenţi*: 12 lei/pers. 

– preşcolari şi elevi: 6 lei/pers. 
*NOTĂ: Prin noţiunea de grup se înţelege un nurnăr de minim 10 persoane 

e. date de contact: +40 733 981 798; +40 733 981 814 

 

5.Mănăstirea Neamţ 

a. amplasarea: comuna Vânători Neamț, județul Neamț 

Coordonate GPS: N 47.263814, E 26.209045 

b. istoric/legendă: Prima atestare documentară a mănăstirii datează de la 1210. Potrivit 

documentelor, Petru Muşat a ridicat, pe locul unei vechi biserici de lemn un locaş de piatră în 

1375, distrus la cutremurul din 1471. Între anii 1486 şi 1497, Ştefan cel Mare, considerând 

imposibilă refacerea vechii biserici a ridicat o nouă biserică, cu hramul Înălţarea Domnului, un 

adevărat unicat arhitectural, de o eleganţă şi frumuseţe deosebite. Absida altarului şi naosul 

au fost pictate în ultima perioadă de domnie a lui Ştefan cel Mare, iar pronaosul şi pridvorul 

închis, în vremea lui Petru Rareş, straturile vechii picturi din absida altarului şi naos devenind 

vizibile după restaurarea din 2000. Biserica este şi o importantă necropolă, aici fiind 

înmormântaţi voievozi, demnitari, dar şi episcopi şi stareţi (Pimen, Siluan şi Silvestru, sec. XIV; 

Sf. Paisie de la Neamţ). În incinta mănăstirii se mai află un turn-clopotniţă (ridicat de Alexandru 

cel Bun la începutul sec. XV). Mitropolitul Venianim Costache este cel care a finalizat lucrările 

la turnul-clopotniţă, ridicând clopotele în încăperea din partea superioară a turnului, iar în 

încăperea unde se găseau iniţial clopotele a amenajat Paraclisul Buna Vestire. Mitropolitul 

Venianim Costache finalizează, de asemenea, lucrările la chiliile din incinta mănăstirii, iar în 

partea de nord amenajează Paraclisul Adormirii Maicii Domnului. Între anii 1820 şi 1830 a fost 

ridicată biserica, cu hramul Sf. Gheorghe, care în urma unor lucrări de restaurare (1956-1960) 

a fost demolată, fiind reconstruită în partea de est, între chilii. Bolniţa şi Paraclisul Sf. Ioan cel 

Nou de la Suceava au fost ridicate între anii 1843 şi 1846. 

Perioada de maximă înflorire a mănăstirii a fost în sec. XVIII-lea, când Sf. Paisie 

Velicikovski se stabileşte la Neamţ, împreună cu 60 de ucenici, unde desfăşoară o intensă 

activitate cărturărească, traducând Filocalia în limba slavonă (tipărită la Moscova în 1793). Tot 

la Neamţ ucenicii săi vor traduce sute de manuscrise filocalice în româneşte. Cei peste o mie 

de călugări, adunaţi în jurul stareţului din toate ţările ortodoxe, vor duce faima Mănăstirii 

Neamţ în cele mai îndepărtate colţuri ale Rusiei, Bulgariei, Serbiei şi în Sfântul Munte. În 1794, 
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marele restaurator al tradiţiei isihaste filocalice de la Neamţ trece la cele veşnice, fiind 

înmormântat în biserică. În cadrul mănăstirii au funcţionat o şcoală de caligrafi, copişti şi 

miniaturişti, o şcoală de sculptori şi gravori, o tipografie (înfiinţată de Venianim Costache la 

1807, aflată şi acum în funcţiune) şi o bibliotecă ce deţine peste 15000 de volume şi peste 500 

de manuscrise (cele mai vechi, din sec. XVII-XVIII), deosebit de importante pentru cultura 

românească.  Muzeul mănăstirii, datând din 1916, păstrează catapeteasma din Paraclisul 

Cetăţii Neamţ, un epitaf din 1821, cruci sculptate în lemn, câteva icoane pictate de Nicolae 

Grigorescu, diferite obiecte de cult şi veşminte. Cel mai vechi manuscris care se păstrează la 

Mănăstirea Neamţ este un Tetraevanghel scris pe pergament la finele veacului al XIV-lea. Multe 

altele, copiate şi împodobite la Neamţ, se păstrează în Biblioteca Academiei Române sau în alte 

biblioteci şi muzee din ţară şi străinătate. Astfel, la Muzeul de Artă al României se păstrează 

renumitul Epitaf, realizat în 1437 de egumenul Silvan, iar Tetraevanghelul scris de Gavriil Uric 

în 1429 a ajuns tocmai dincolo de Canalul Mânecii, constituind una dintre piesele de referinţă 

ale Bibliotecii Bodleyana din Oxford.  

În incinta cimitirului se află Biserica Sf. Ioan Bogoslovul (sec. XIX), iar la subsolul ei se 

găseşte o gropniţă care păstrează oseminte ale călugărilor care au vieţuit aici. Lângă mănăstire 

funcţionează un seminar teologic. 

La Mănăstirea Neamţ se găsesc şi sunt venerate moaştele „Sfântului necunoscut de la 

Neamţ”, capul Sf. Simeon „din Muntele Minunat”, cât şi icoana Maicii Domnului cu Pruncul de 

la Neamţ (sec. VII). La începutul sec. al XX-lea a venit la Neamţ Sf. Ioan Iacob Hozevitul, ale cărui 

sfinte moaşte întregi se află la Mănăstirea Sf. Gheorghe din pustiul Hozeva. 

În martie 1855, domnitorul Grigore Ghica semnează "ofisul" de înfiinţare a unui 

Seminar la Mănăstirea Neamţ, instituţie de recunoscut prestigiu, cu o remarcabilă contribuţie 

la buna pregătire a atâtor generaţii de intelectuali şi preoţi. 
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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: +40 233 251 580, +40 745 823 179 

e.  

Lungimea totală a rutei:  120 km 

De la Mănăstirea Tazlău la Piatra Neamț – 34 km 
De la Piatra-Neamț până la Mănăstirea Războieni – 31 km 
De la Mănăstirea Războieni la Cetatea Neamț, Târgu Neamț – 38 km 
De la Cetatea Neamț, Târgu Neamț la Mănăstirea Neamț (Vânători Neamț) – 17 km 
 
Durata:  2 – 3 zile 

 
Beneficiarii: turiști români și străini, istorici, iconari, restauratori, arhitecți, muzeografi, fotografi, studenți, 

profesori, pelerini 

Descrierea rutei: 

Ștefan cel Mare a fost cel mai important domnitor al Moldovei, dar și o personalitate marcantă în 

istoria României. Acesta și-a condus țara timp de 47 de ani, din 1457 până în 1504, timp în care s-a remarcat 

ca om de stat, diplomat și conducător militar. 
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Tradiția spune că după fiecare bătălie domnitorul ar fi înălțat câte o biserică. Deși acest lucru nu 

este adevărat, domnitorul a ctitorit un număr mare de lăcașuri de cult, înălțate întru pomenirea celor căzuți 

în lupte și ca mulțumire pentru anumite biruințe. Ținutul Neamțului se numără printre județele asupra 

cărora Ștefan cel Mare a lăsat o moștenire plină de însemnătate istorică, arhiecturală și religioasă. 

 

Primul obiectiv de pe ruta ștefaniană, pe care vă recomandăm să-l vizitați, este reprezentat de 

Mănăstirea Tazlău, ctitorie din anul 1497 a lui Ștefan cel Mare, ridicată pe locul unei biserici de lemn 

construită de Alexandru cel Bun. Această mănăstire este o adevărată fortăreaţă înconjurată de ziduri cu 

metereze şi turnuri de apărare, decorată cu ceramică smălţuită şi cărămidă aparentă. 

Urmând traseul, vă îndreptați spre 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. Turnul lui 

Ștefan cel Mare, care măsoară 19 m înălţime, a fost ridicat în 1499 şi a devenit prin timp simbolul oraşului 

Piatra Neamț și totodată o mărturie de necontestat a istoriei zbuciumate din aceste locuri. 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. 

La 26 km de orașul Piatra Neamț, spre Girov, mergând pe DN 15D și virând la stânga pe DJ 208G, 

ajungeți în Războieni, unde vă invităm să faceți o incursiune la Mănăstirea Războieni. Ctitorie a lui Ştefan 

cel Mare, din anul 1496,  Mănăstirea Războieni a fost înălţată în cinstea ostaşilor moldoveni căzuţi în lupta 

împotriva turcilor de la Valea Albă (1476). Pisania aşezată pe peretele sudic al Bisericii ” Sfinţii Arhangheli 

Mihail şi Gavril” descrie momentul înfrângerii Moldovei în războiul pentru ţară şi credinţă, iar ca motiv al 

construcţiei, păstrarea memoriei ostaşilor ce l-au susţinut. De altfel, mănăstirea are caracter unic în seria 

construcţiilor bisericeşti ale lui Ştefan cel Mare, constituindu-se intr-un mausoleu ce adăposteşte sub dalele 

altarului şi pronaosului osemintele ostaşilor căzuţi în luptă.  

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. Epoca de glorie a cetății medievale de la Neamț corespunde domniei lui Ștefan cel Mare, 

care a fortificat cetatea prin supraînălțarea vechilor ziduri, ridicarea celor patru bastioane ale curții 
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exterioare și construirea podului în formă de arc, sprijinit pe 11 piloni de piatră. Astfel întărită, în anul 1476 

Cetatea Neamț a făcut față asediului impus de Mohamed al II-lea, după lupta de la Valea Albă-Razboieni. 

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. 

Ruta trece prin Vânători Neamț, unde 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. 

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. Biserica principală a mănăstirii a fost ridicată de 

Ștefan cel Mare după cutremurul de la 1471, aceasta fiind sfințită după victoria de la Codrii Cosminului. 

Astăzi așezământul impresionează prin arhitectură, dar și prin colecțiile muzeale bogate, icoane și alte 

obiecte cu valoare istorică, artistică și religioasă deosebită. Mănăstirea deține și cea mai veche bibliotecă 

mănăstirească din țară, cu peste 18 000 de volume. 

 

Pe lângă obiectivele turistice incluse în „RUTA PATRIMONIULUI MEDIEVAL – MĂRTURII ȘTEFANIENE 

ÎN JUDEȚUL NEAMȚ”, 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  

Strada Moara de Vânt, Iași, Romania  

Telefon: +40 232 271 590  

E-mail: iasi@aeroport.ro 

Webpage: www.aeroport-iasi.ro 

 

Aeroportul Internațional „George Enescu“ Bacău 

Strada Aeroportului, Bacău, Romania  

Telefon: +40.234.575.400, cu formare interior 121 

 Fax: +40.234.575.366 

 E-mail: pax@bacauairport.ro 

 

 

http://maps.google.com/maps?q=Aeroportul+Interna%C8%9Bional+Ia%C8%99i%2C+Strada+Moara+de+V%C3%A2nt%2C+Ia%C8%99i%2C+Romania&zoom=14&size=512x512&maptype=roadmap&sensor=false
mailto:iasi@aeroport.ro
http://www.aeroport-iasi.ro/
http://maps.google.com/maps?q=George+Enescu+International+Airport%2C+Strada+Aeroportului%2C+Bac%C4%83u%2C+Romania&zoom=14&size=512x512&maptype=roadmap&sensor=false
mailto:pax@bacauairport.ro
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Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava  

Orașul Salcea, Romania  

Telefon: +4 0230 529 62  

E-mail: office@aeroportsuceava.ro 

Webpage: https://aeroportsuceava.ro/ 

 

Stația CFR Piatra Neamț  

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

Telefon: +40.734.737.486  

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  

 

Conpastru  

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

Telefon: +40.233.233.884  

 

 

http://maps.google.com/maps?q=Suceava+International+AirportOra%C8%99ul+Salcea%2C+Ora%C8%99ul+Salcea%2C+Romania&zoom=14&size=512x512&maptype=roadmap&sensor=false
mailto:office@aeroportsuceava.ro
https://aeroportsuceava.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=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  
Telefon: +40.745.584.644   
 

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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Localităţi de tranzit: Tazlău, Roznov, Săvinești, Dumbrava Roșie, Piatra-Neamț, Girov, Ștefan cel Mare, 

Dragomirești, Războienii de Jos, Păstrăveni, Topolița, Humulești, Târgu Neamț, Vânători Neamț 

Unităţi de cazare şi alimentaţie: 

Cazare în Săvineşti 

Pensiunea CASA DRUMEŢULUI***, tel/fax +40233 281 147, +40745 234 036, 
rezervari@casadrumetului.ro, opreasorin2@gmail.com  
 

Cazare în Dumbrava Roşie 

Motel BALCOST***, tel. +40233 282 240, +40744 679 868, motelbalcost@gmail.com; 
Pensiunea ANDRA***, tel/fax. +40233 282 559, +40745 525 968, pensiune_andra@yahoo.com; 
Pensiunea BYBLOS***, tel. +40233 280 993, +40748 300 710, rezervare@pensiuneabyblos.ro; 
Pensiunea CLASIC***, tel. +40233 282 290, dumbravatour@yahoo.com; 
Pensiunea OCTOGON***, tel +40745 532 262, rezervari@pensiuneaoctogon.ro; 
Pensiunea RUSTIC***, tel. +40233 280 939, +40745 646 148, www.pensiunea-rustic.ro 
 
Cazare în Piatra Neamţ 
ATLAS APARTHOTEL & RESTAURANT****, tel/fax +40771 110 013, +40333 404 443,  +40743 422 957, 
office@atlasaparthotel.ro, dumitrita@maiaoutdoor.ro, www.atlasaparthotel.ro 
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; 
Hostel TORENT***, tel. +40742 219 229, pensiuneatorent@gmail.com; 
Pensiunea BACHUS***, tel. +40233 226 402, fax +40233 221 760, rezervari@pensiuneabachus.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; 
Pensiunea PÂRÂUL DOAMNEI***, tel. +40758 046 822, +40743 972 193, parauldoamnei@yahoo.com; 
VILA GALAXI***, tel. +40233 626 676, +40745 636 345, mrejisienache@yahoo.com 
 
Cazare în Girov 
Pensiunea ANA***, tel. +40233 290 221, +40769 071 701, +40769 071 704; 
Pensiunea ELENA***, tel. +40233 290 770, +40744 283 754, +40744 518 456, 
pensiuneaelena@yahoo.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; 

mailto:rezervari@casadrumetului.ro
mailto:opreasorin2@gmail.com
mailto:motelbalcost@gmail.com
mailto:pensiune_andra@yahoo.com
mailto:rezervare@pensiuneabyblos.ro
mailto:dumbravatour@yahoo.com
mailto:rezervari@pensiuneaoctogon.ro
http://www.pensiunea-rustic.ro/
mailto:office@atlasaparthotel.ro
mailto:dumitrita@maiaoutdoor.ro
http://www.atlasaparthotel.ro/
mailto:office@centralplazahotel.ro
mailto:amalia.olaru@centralplazahotel.ro
mailto:office@hotelceahlau.ro
mailto:pensiuneatorent@gmail.com
mailto:rezervari@pensiuneabachus.ro
mailto:pensiuneacasamoldoveana@gmail.com
mailto:pensiuneacornelius@yahoo.com
mailto:office@pensiunealido.ro
mailto:contact@pensiune-lido.com
mailto:contact@pensiune-lido.com
mailto:parauldoamnei@yahoo.com
mailto:mrejisienache@yahoo.com
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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: 

 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 
 

mailto:mariamihalachi@yahoo.com
mailto:palmaart@yahoo.com
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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 
 

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

mailto:hawk_gliders@yahoo.com
mailto:djst.neamt@mts.ro
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 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 
 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   
• Lacul Zimbrăria (crap, ten, caras, şalău, novac chinezesc, ştiucă, biban), comuna Vănători-Neamţ, tel.  

• Iazul Unghi (crap, fitofag, caras, biban), sat Unghi, comuna Dragomireşti, tel. 0233 211 696 - Direcţia 

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

 

https://djstneamt.ro/tabere/tabara-oglinzi
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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 

  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 

 

Hramuri bisericești: 

 Naşterea Maicii Domnului – hramul Mănăstirii Tazlău, 8 septembrie  

 Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele) – hramul Bisericii de la Curtea Domnească din 

Piatra Neamţ, 24 iunie 

 Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril – hramul Mănăstirii Războieni, 8 noiembrie 

 Înălţarea Domnului –  hramul Mănăstirii Neamţ, 30 mai 

 

 

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/ 

 

 

mailto:contact@cniptpiatraneamt.ro
http://www.cniptpiatraneamt.ro/
https://www.facebook.com/CNIPTPiatraNeamt/
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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 

 

 

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