
 
  
 
 

 

PLIMBARE CU MOCANITA IN MOLDOVITA 

 

Mocanita de la Hutulca (Moldovita) a fost construita in anul 1888 pentru transportul de masa lemnoasa 

de la padure la gater. Fondul bisericesc a preluat linia in anul 1909 si a schimbat ecartamentul liniei de la 800 

mm la 760 mm, ecartamentul standard. Cu toate ca la inceput traseul avea numai 24 km, in anul 1987 sistemul a 

ajuns la o lungime de 73 km odata cu infiintarea portiunii Rascovei-Rasca dreapta-Arsuri. In prezent, linia 

masoara aproape 11 km.Incepand cu anul 2005, mocanita este administrata de Asociatia pentru pastrarea 

liniilor inguste din Romania, pana in anul 2001 fiind folosita pentru transportul de masa lemnoasa. 

ATRACTII TURISTICE : Zona abunda in obiective turistice, asadar nu va veti plictisi daca luati in 

considerare un concediu in aceasta zona. In apropiere de mocanita Hutulca veti gasi manastirea Moldovita, 

Muzeul Satului Moldovita sau Muzeul de oua decorate unde se gasesc peste 1600 de oua incondeiate, unicate. 

TRASEU: TARGU JIU-PETROSANI-SEBES-ALBA IULIA-AIUD-OCNA MURES-CAMPIA TURZII-CLUJ-NAPOCA-

DEJ-BISTRITA-VATRA DORNEI-CAMPULUNG MOLDOVENESC-MOLDOVITA  

PENSIUNEA ALEXANDRA 3* 

Pensiunea Alexandra 3* este situata in centrul Obcinelor Bucovinei, in bazinul hidrografic al Moldovitei, afluent al 
Moldovei. Amplasata la numai 200 de metri de Manastirea Moldovita, 5 km de Gara Mocănița Huțulca, Moldovița si la 30 
m de Manastirea Sucevita. 
 
Tarife : 

Nota : Pentru sarbatorile de Crăciun, Revelion si Paste avem alte tarife. 

CABANA PIATRA RUNCULUI 3* 

Situată in Vatra Moldovitei, la 800 de metri de Mănăstirea Moldovita si ,6.7 km de Gara Mocănița Huțulca Cabana Piatra 

Runcului 3* oferă un living comun cu semineu, o terasă cu vedere la munte si WiFi gratuit. 

                                                                                                               TARIF LEI / CAMERA     

Servicii  01.11.2020 – 31.03.2021 01.04.2021 -30.11.2021 

Loc in camera dubla/noapte, cazare  154 132 

Loc in camera tripla/noapte, cazare  176 165 

                                                                                                                TARIF LEI / CAMERA     

Servicii  01.11.2020 – 20.12.2020 

Loc in camera dubla/noapte, cazare cu MD 220 

Loc in camera tripla/noapte, cazare cu MD 300 

Pachet camera dbl cazare cu DP (mic dejun + cina) –3npt 870 
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PLIMBARE CU MOCANITA CRISCIOR -BRAD JUDETUL HUNEDOARA 

 

 

„Mocănița Brad”. Linia pe care circulă mocănița Brad-Crișcior a fost construită în anul 1907 pentru 
transport de cărbune și a fost utilizată în acest scop până în anul 1998. Începând din 2001 linia este valorificată 
în scop turistic, pe ea circulându-se în fiecare an înainte de Crăciun, de Paște și de „Zilele Bradului”. Călătoria de 
7 kilometri dintre Brad și Crișcior durează circa o jumătate de oră. 

ATRACTII TURISTICE : - Muzeul de Istorie Locală și Etnografie din Brad - tradiții, obiceiuri și meșteșuguri din Țara 

Zarandului;  - Cascada Săritoarea - Minunea naturală ascunsă în Apuseni ; - Biserica Sf. Nicolae, Ribita; - Casa-

muzeu „Lada de zestre”, Ribița; - Muzeului Aurului de la Brad . 

TRASEU: TARGU JIU-PETROSANI-HATEG-SIMERIA-BRAD  

PENSIUNEA ANA MARIA 3* 

Pensiunea Ana Maria 3* este situată într-o locaţie ideală pentru drumeții . Situată la 1 km de Muzeul Aurului, stația de 

autobuz din Brad se află la 1 km, iar gara este la 500 de metri.  

Tarife : 

 

PENSIUNEA CETINA 2* 

Pensiunea Cetina 2 * este situată într-o zonă liniștită din Brad, la 800 de metri de Muzeul Aurului , 2,6 km de gara Brad de 

unde pleaca mocanita și la 5 km de Mănăstirea Crişan. 

Tarife :  

 

 
 
 
 

                                                                                                           TARIF LEI / CAMERA     

Servicii  01.11.2020 – 20.12.2020 

Loc in camera single/noapte, cazare cu MD 132 

Loc in camera dubla/noapte, cazare cu MD 176 

                                                                                                          TARIF LEI / CAMERA     

Servicii  01.11.2020 – 20.12.2020 

Loc in camera dubla (pat matrimonial )/noapte, cazare cu 
MD 

130 

Loc in camera tripla (un pat matrimonial si un pat de o 
pers ) /noapte, cazare cu MD 

160 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Brad_(ora%C8%99)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cri%C8%99cior,_Hunedoara
https://amfostacolo.ro/impresii9.php?iid=98008&d=alte-locuri-de-vazut-in-brad-si-imprejurimi--brad-hd
https://amfostacolo.ro/impresii9.php?iid=98008&d=alte-locuri-de-vazut-in-brad-si-imprejurimi--brad-hd
https://amfostacolo.ro/impresii9.php?iid=91862&d=alte-locuri-de-vazut-in-brad-si-imprejurimi--brad-hd
https://amfostacolo.ro/impresii9.php?iid=83573&d=alte-locuri-de-vazut-in-brad-si-imprejurimi--brad-hd
https://amfostacolo.ro/impresii9.php?iid=83571&d=alte-locuri-de-vazut-in-brad-si-imprejurimi--brad-hd
https://amfostacolo.ro/impresii9.php?iid=83571&d=alte-locuri-de-vazut-in-brad-si-imprejurimi--brad-hd


 
 

PLIMBARE CU MOCANITA ABRUD – CAMPENI JUDETUL ALBA 

 
 

Inaugurată în 1912, Mocăniţa Turda-Abrud avea să fie cea mai lungă linie CFI, cu ecartament de 760 mm. 
De la începutul secolului XX. s-a angajat în a transporta lemne, persoane şi alte bunuri pe Valea Arieşului, legând 
oraşul Turda de Câmpeni şi mai apoi de Abrud. Circulând timp de 85 de ani, această Mocăniţă a avut roluri 
multiple, ajungând în scurt timp să fie un ”simbol” al văii, ”sufletul moţilor”, ceva ce reprezenta localnicii. În anul 
1997 a urmat închiderea ei pe motive de nerentabilitate . 

TRASEU: TARGU JIU-PETROSANI-HATEG-SIMERIA-BRAD -ABRUD 

ATRACTII TURISTICE : -Manastirea Poiana Sohodol; - Valea Verde; - Muzeul Avram Iancu din Campeni; -Biserica  de lemn 

din Barlesti; - Biserica de lemn  din Cojocari; -Castellumul  din Abrud ;  -Parcul central din Abrud; - Piata eroilor din Abrud;  

Casina Romana din  Abrud; - Scoala Fetelor Motilor din Abrud ; -Casa traditii din Abrud ; - Biserica Adormirea Maicii 

Domnului din Abrud ; - Biserica Sfintii Apostoli din Abrud; - Biserica Romano-Catolica din Abrud; - Biserica Reformata din 

Abrud; - Casa lui Ioan Buteanu din Abrud . 

PENSIUNEA FILONUL DE AUR  

Pensiunea Filonul de Aur din Abrud are un bar și o grădină. Proprietatea oferă camere de familie și o terasă. 

Conexiunea WiFi este gratuită.Toate camerele pensiunii includ un TV cu ecran plat. 

PENSIUNEA CASA MOTILOR 3* 

Situată în Bucium Sasa, într-o zonă de munte pitorească de la poalele vârfului Detunata, Pensiunea Casa Moților 3* oferă 
WiFi gratuit, o grădină cu facilități de grătar și o terasă. Roșia Montană se află la 12 km. 
 

Tarife: 
 

 
PLIMBARE CU MOCANITA VISEU DE SUS – PALTIN 

 
Una dintre cele mai importante valori culturale şi tehnice ale țării, Mocănița de la Vişeu de Sus este ultima cale 

ferată forestieră cu abur din lume. Construită ca şi soluție tehnică mai favorabilă pentru transportul materialului lemnos 
decât cel pe apă, calea ferată forestieră funcționează şi astăzi, atât pentru rolul inițial, cât şi pentru transportul turiştilor. 

                                                                                                            TARIF LEI / CAMERA     

Servicii  01.11.2020 – 20.12.2020 

Loc in camera dubla /noapte, doar cazare  132 

Loc in camera tripla/noapte,  doar cazare  154 

                                                                                                           TARIF LEI / CAMERA     

Servicii  01.11.2020 – 31.03.2021 

Loc in camera dubla matrimoniala /noapte, doar cazare  121 

Loc in camera tripla/noapte,  doar cazare  154 

Loc in camera cvadrupla/noapte, doar cazare  176 

Loc in camera de familie/noapte doar cazare  208 



Lucrările la linia ferată au încep în anul 1932 și s-au realizat după modelul austro-ungar, cu ecartament îngust. 
Din anul 1932 CFF Vişeu de Sus funcţionează aproape fără întrerupere. De luni până sâmbătă, trenurile de producţie 
transport buşteni de pe Valea Vaserului la fabricile de prelucrare a lemnului din Vişeu de Sus. CFF Vişeu de Sus este singura 
din Europa care încă mai este folosită pentru transportul lemnului. Astăzi circulă din mai până în octombrie, în mod 
regulat, trenuri cu abur pentru turişti şi iubitori de căi ferate. 
TRASEU: TARGU JIU-PETROSANI-SEBES-ALBA IULIA-AIUD-OGNA MIRES-TURDA-CLUJ-NAPOCA-DEJ-VISEU DE SUS 

ATRACTII TURISTICE : -Muzeul Maramuresului ;- Colectia muzeala Viseu de Sus; -Cascada Cailor din Muntii 

Rodnei ; - Manastirea de la Barsana; -Cimitirul Vesel de la Sapanta ; - Atelierul mesterului popular Tulean 

Gheorghe ; - Atelierul de prelurat piei mester Skurka Iosif ; -Biserica de lemn din Viseu de Sus ; - Biserica 

ortodoxa din Viseu de Sus ; Biserica romano-catolica Sf. Ana Capela de pe Valea Vaserului ; -Casa din lemn a 

lui Ilie Lazar (1826 ); -Izvoarele cu apa minerale de la Viseu de Sus ; - Manastirea de pe Valea Scradei;- Muntii 

Maramuresului ; -Muzeul de Istorie si Etnografie Viseu de Sus ; - Parcul Natural Muntii Maramuresului ; 

 - Schitul Nasterea Maicii Domnului Valea Vaserului ; - Valea Vinului ; - Zbor cu parapanta la Viseu de Sus 
 
Pensiunea Vaser***  
 
Pensiunea Vaser*** este situata in orasul Viseu de Sus, la 2 km de Valea Vaserului, intr-o locatie usor accesibila 
obiectivelor turistice din Maramuresul istoric. Ofera turistilor conditii de cazare confortabile, cele mai gustoase bucate 
traditionale, renumita tuica de Maramu’, placinte si cozonaci pregatiti cu multa indemanare. 
Foisorul si spatiul verde sunt disponibile turistilor care doresc un moment de relaxare in aer liber. 
 
Tarife: 
 

 
 
HOTEL MONTANA 3 * 
 
Hotel Montana 3 * este situat in Viseu de Sus la 45 km de Cavnic. Va asteapta in centrul orasului Viseu de Sus cu un decor 
unic, camere spatioase, eleganta si servicii de inalta calitate.  
Tarife :  
 

DP = Mic dejun si cina (din meniul restaurantului a la carte:1 ciorba,1 fel principal.desert)in fiecare zi ; PAT SUPLIMENTAR – 
COPII pana in 12 ani =250lei/noapte; ADULT ( de la 12 ani) = 350 lei /noapte . 

                                                                                                           TARIF LEI / CAMERA     

Servicii  01.11.2020-20.12.2020 

Loc in camera dubla  /noapte, cazare   150 

Loc in camera tripla/noapte, cazare  180 

Loc in apartament /noapte, cazare   220 

                                                                                                           TARIF LEI / CAMERA     

Servicii  24.12.2020 – 02.01.2021 

Loc in camera dubla (2 persoane)si twin /noapte, cazare  
cu DP 

750 

Loc in apartament (4 persoane)/noapte, cazare  cu DP 1500 

                                                                                                           TARIF LEI / CAMERA     

Servicii  02.01.2021 – 15.06.2021 

Loc in camera dubla (2 persoane)si twin  /noapte, cazare  215 

http://www.cffviseu.com/content/ro/calea-ferata-forestiera/gara-cff-informatii


 

PAT SUPLIMENTAR pana in 12 ani – COPII 50 lei/noapte ; Peste 12 ani -ADULT 70 lei/noapte . 

PENSIUNEA BARSAN 2* 

 Situată în Vișeul de Sus, la 500 de metri de trenul cu aburi Mocănița, Pensiunea Bârsan 2* oferă o terasă și o 
grădină cu facilități de grătar. Accesul la internet Wi-Fi este gratuit.Toate camerele sunt dotate cu TV cu canale prin cablu. 
Acestea au baie privată sau comună. 

Tarife: 
 

 
PENSIUNEA  CASA  ANASTASIA 3* 
 
Situata la mai putin de 1 km de binecunoscuta MOCANITA, Casa ANASTASIA din Viseu de Sus - Maramures pune la 
dispozitia clientilor un numar de 30 de locuri. Dotate cu TV LCD si CaTV, frigider si baie proprie cu cabina de dus, camerele 
ofera spatii generoase cuprinse intre 16-25mp. 
Tarife:  

 

PENSIUNEA  CASA  MOCANITEI 3* 
 
Se află în Vişeu de Sus, la 150 de metri de trenul Mocăniţa şi la 20 km de cascada Cailor şi de vârful Pietrosul Rodnei. 
Tarife:  

 

PENSIUNEA  PIATRA SOIMULUI  3* 
 
Pensiunea Piatra Șoimului se află în orașul Vișeul de Sus, la 1 km distanță de Mocănița, La 30 km de Stațiunea Borșa, 40 km 
de Mănăstirea Bârsana. 
Tarife:  

cu MD 

Loc in camera dubla (2 persoane)si twin in regim single  
/noapte, cazare  cu MD 

190 

Loc in apartament (4 persoane)/noapte, cazare  cu MD 448 

                                                                                                           TARIF LEI / CAMERA     

Servicii  01.11.2020 – 20.12.2020 

Loc in camera dubla /noapte, cazare   132 

Loc in camera tripla/noapte, cazare   165 

                                                                                                           TARIF LEI / CAMERA     

Servicii  01.11.2020 – 20.12.2020 

Camera dubla standard /noapte, cazare   165 

Camera dubla superioara/noapte, cazare   200 

                                                                                                           TARIF LEI / CAMERA     

Servicii  01.11.2020 – 20.12.2020 

Camera dubla standard /noapte, cazare   132 

Camera dubla superioara/noapte, cazare    

                                                                                                           TARIF LEI / CAMERA     

Servicii  01.11.2020 – 20.12.2020 

Camera dubla standard /noapte, cazare  cu mic dejun 265 



 

PLIMBARE CU MOCANITA LA SOVATA 

 

Traseul mocanitei de la Sovata are o lungime de 14 km, iar durata calatoriei dus intors este de aproximativ 2 ore. 

Garnitura de tren are in componenta 3 vagoane cu o lungime de 11-12 metri, doua inchise si unul tip gondola, 

capacitatea totala a mocanitei fiind de 90 de locuri. 

Mocanita Sovata face parte din lotul de 10 locomotive construite in anul 1949 in Polonia, din care doua au ajuns 

in Romania. Locomotivei i s-a adaugat tenderul, produs la Uzinele Resita. 

 
TRASEU: TARGU JIU-PETROSANI-SEBES-ALBA IULIA-TARNAVENI-SANGEORGIU DE PADURE -SOVATA 

ATRACTII TURISTICE : Lacul Ursu ; - Muntele de Sare de la Sovata ; - Salina Praid ; - Centrul istoric al Sighisoarei ; - Turnul 

cu ceas ; - Casa lui Dracula ; - Lacul Negru ; - Izvorul Ghera ;  
 
HOTEL ALUNIS 2* 
 

 
HOTEL BRADET ENSANA 4**** 
Mocanita sovata is 20 minutes walk away 

 

HOTEL URSINA ENSANA 3*** 

 

 

 

 

                                                                                                           TARIF LEI  

Servicii  01.11.2020 – 23.12.2020 

Loc in dubla/ noapte, cazare  cu demipensiune 160 

Camera single/nopate, cazare cu demipensiune 220 

Loc in dubla/ noapte, cazare  cu pensiune completa 180 

Camera single/nopate, cazare cu pensiune completa 240 

                                                                                                           TARIF LEI  

Servicii  01.11.2020 – 23.12.2020 

Camera DBL de luxe, cazare cu mic dejun 520 

Camera DBL standard, cazare cu mic dejun 420 

                                                                                                           TARIF LEI  

Servicii  01.11.2020 – 23.12.2020 

Camera DBL standard, cazare cu mic dejun 350 



PLIMBARE CU MOCANITA LA COVASNA 

 

Mocanita, folosita initial pentru transportul de lemne din padurile din regiune, inconjoara localitatile Comandau 

si Covasna pe o portiune de cale ferata intre Planul Inclinat si gara din Covasna, de unde mocanita isi ia numele. 

Astazi, scopul unic al mocanitei din Covasna sunt plimbarile de agrement pentru turistii din zona. Aceasta a fost 

reinaugurata pe 12 aprilie 2014 si urmeaza un program bine stabilit pe un traseu ce porneste din dreptul 

Hotelului Clermont, Voinesti si ajunge pana la Planul Inclinat fara a-l mai urca datorita conditiilor proaste ale 

drumului. 

Mocanita de la Covasna poate transporta pana la 50 de persoane pe acest traseu. 

 

TRASEU: TARGU JIU- HOREZU-CURTEA DE ARGES – CAMPULUNG – BRASOV-SFANTU GHEORGHE -COVASNA 

ATRACTII TURISTICE: - Baile Balvanyos ; - Monumentele istorice de la Ozun ; - Vulcanul Balta Dracului ; - Valea 

Zanelor  şi Cetatea unde a trăit Ileana Cosânzeana; - Cetatea Miske; - Peştera Puturosu este situată lângă 

staţiunea Băile Balvanyos din judeţul Covasna ; - 

 

HOTEL CLERMONT  4**** 
 

 
HOTEL CAPRIOARA  4**** 
 
Distanta pana la mocanita Covasna 4.2km 

 

PENSIUNEA  APOLKA PANZIO   
 
Distanta pana la mocanita din Covasna este de 2.5 km. 

                                                                                                           TARIF LEI  

Servicii  01.11.2020 – 23.12.2020 

Standard  room/ noapte 395 
Executive room/noapte 455 

Junior Suite/noapte 555 
Senior Suite/noapte 730 
Presidential Suite/noapte 790 

                                                                                                           TARIF LEI  

Servicii  
Refacere si Relaxare – pachet 2 nopti 

01.11.2020 – 20.12.2020 

Loc in camera dubla 575 
Lc in camera single 660 

                                                                                                           TARIF LEI  

Servicii   01.11.2020 – 20.12.2020 

Camera dubla 100 



 

 
HOTEL MONTE CERVO  4**** 
Distanta pana la mocanita din Covasna este de 600 m. 

 

Apartament 140 

                                                                                                           TARIF LEI  

Servicii  11.12.2020 – 20.12.2020 

Dubla standard 400 
Dubla standard regim single 350 
Dubla superior 445 
Dubla superior regim single 400 

Junior Suite 500 
Family Suite 600 


