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OFERTA CITY BREAK
Durata sejur
2 Nopti

Pret/persoana/sejur
378 lei

PACHETUL INCLUDE
Cazare cu mic dejun
Cina cu preparate delicioase

OPTIONAL
Tururi ghidate la atracțiile
turistice
Sugestii pentru timpul liber
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OFERTA VACANTA
Durata sejur
5 Nopti

Pret/persoana/sejur
945 lei

PACHETUL INCLUDE
Cocktail de "Bun venit!"
Cazare cu mic dejun
Cina cu preparate delicioase
Degustare de vinuri

OPTIONAL
Sugestii pentru timpul liber
Tururi ghidate la atracțiile turistice

?
i
s
a
I
n
i
i
c
Ce fa
7 TRASEE TEMATICE
Traseul Unirii
http://iasi.travel/ro/exploreaza/unirii/

Traseul Artelor
http://iasi.travel/ro/exploreaza/artelor

Traseul Comunismului
http://iasi.travel/ro/exploreaza/comunismului

Traseul Pelerinului
http://iasi.travel/ro/exploreaza/pelerinului

Traseul Evreiesc
http://iasi.travel/ro/exploreaza/evreiesc

Traseul Romantic
http://iasi.travel/ro/exploreaza/romantic

Traseul Activ
http://iasi.travel/ro/exploreaza/activ
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Palatul Culturii
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași are sediul
central în Palatul Culturii din Iași, edificiu
care găzduiește patru muzee de renume: Muzeul de
Istorie a Moldovei, Muzeul Științei și
Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Muzeul de Artă și Muzeul
Etnografic al Moldovei. Complexul are în
subordine și obiective muzeistice:
Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” Iași, Muzeul
Unirii Iași, Muzeul „PoniCernătescu” Iași, Palatul
Memorial „Al. I. Cuza” Ruginoasa

Muzeul Municipal
Municipalitatea ieșeană a restaurat clădirea istorică
Burchi – Zmeu printr-un proiect cu
finanțare europeană . Proiectul a presupus consolidarea
și restaurarea întregii clădiri de patrimoniu, menirea sa
fiind promovarea și redescoperirea
istoriei vechiului oraș. Momentan sunt organizate
expoziții temporare și simpozioane.

Muzeul National al Literaturii
Romane
În inima Iașului se află „casa cu ferestre luminate”, în
saloanele căreia își dădeau întâlnire câteva
dintre personalitățile care au marcat istoria României
moderne: Maiorescu, Alecsandri, Xenopol, Conta,
Caragiale, Eminescu, Slavici, Creangă și mulți alții. Pe
atunci această casă aparținea lui Vasile Pogor, unul
dintre fondatorii celebrei societăți literare „Junimea”,
și a găzduit nenumărate ședințe junimiste.

BOJDEUCA Ion Creanga
Construită în 1842, căsuța din mahalaua
Țicău a devenit muzeu memorial, primul
muzeu din România al unui scriitor
român, la 15 aprilie 1918. Începând din
1872, Creangă a locuit în Bojdeucă, timp
de 17 ani, scriind aici întreaga operă
artistică. În 1876 a fost găzduit, timp de
o jumătate de an, poetul Mihai Eminescu

CATEDRALA MITROPOLITANA
Catedrala Mitropolitană din Iași, cu hramul Sfânta
Parascheva, este biserica catedrală a Mitropoliei
Moldovei și Bucovinei.Pictura interioară a fost realizată
de maestrul Gheorghe Tattarescu.
Sfințirea Catedralei, la 23 aprilie 1887, a fost un
eveniment național, la ceremonie luând parte regele
Carol I și regina Elisabeta. Din anul 1889 a fost adusă,
de la Mănăstirea ,,Sfinții Trei Ierarhi”, racla cu
moaștele Cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei

BISERICA BARBOI
Construită în anii 1841-1844, pe locul unei biserici
construită de vornicul Ursu Bărboi
în perioada 1613-1615. Biserica a fost ridicată după
planurile arhitectului grec Andrei
Caridis. În această biserică a fost înmormântat în anul
1842 fostul domnitor Ioniță Sandu Sturdza (1822-1828),
primul domn pământean al Principatului
Moldovei de după epoca fanariotă.
Tot aici sunt înmormântați și alți membri ai familiei
Sturdza, precum și poetul Alecu Russo (1819-1859).

MANASTIREA TREI IERARHI
Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” sau Biserica „Trisfetitelor” a
fost ridicată de către voievodul Vasile Lupu, între anii
1637-1639, ca necropolă domnească, reflectând aspirația
ctitorului spre lumea bizantină, combinând structuri și
forme tradiționale cu materiale prețioase și o decorație
fastuoasă.Alături de ctitori, la Trei Ierarhi își dorm somnul
de veci cărturarul voievod Dimitrie Cantemir (1710-1711) și
primul domnitor al României, Alexandru Ioan Cuza (18591866).

MANASTIREA GOLIA
Mănăstirea Golia este un lăcaș de cult important în orașul
Iași, numit după marele logofăt Ioan Golia, primul ctitor.
Așezământul ecleziastic de la Golia se prezintă ca o
fortăreață tipic medievală. Mănăstirea este înconjurată de
un zid înalt, prevăzut la colțuri cu turle ridicate n 1667 și
un turn-clopotniță. În incintă se mai păstrează astăzi o
casă cu coloane din secolul al XVIII-lea, unde a locuit
temporar și Ion Creangă cât a fost diacon la Golia. Aproape
de turn se află și o cișmea din vremea domnitorului
Alexandru Moruzi.

BIBLIOTECA UNIVERSITARA
Însumând fonduri care au făcut parte din fostele biblioteci
ale Academiilor domnești
(cea mai veche, de pe la 1640, ființând la Mănăstirea
„Sfinții Trei Ierarhi”), actuala
Bibliotecă Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași
se bucură de continuitate și
stabilitate începând cu anul 1835, ca Bibliotecă a Academiei
Mihăilene, schimbânduși în timp doar denumirea.Biblioteca
Centrală Universitară „Mihai Eminescu" înseamnă tradiție și
continuitate, un centru activ de informare, educație
multilaterală și valorificare a unui inestimabil tezaur.

Biblioteca Universității Tehnice
„Gheorghe Asachi”
Biblioteca Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași
a fost votată în 2015,

ca fiind cea mai frumoasă bibliotecă

din lume, concurând cu altele precum cea de la Trinity
College din Dublin, Biblioteca Regală Portugheză de la Rio
de Janeiro sau Biblioteca Națională din Praga. Asta pentru
că Louis Blanc și Petru Poni, atunci când au schițat Palatul
Universitar în care se află Biblioteca TUIASI, s-au inspirat
din tot ceea ce era mai valoros la nivel european în ce
privește arhitectura academică.
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GRADINA BOTANICA
Situata in dealul Copoului,Grădina Botanică „Anastasie
Fătu” din Iași este cea mai veche gradina botanica din
Romania, acopera o suprafata de 80 de hectare, fiind una
dintre cele mai mari din Europa

PARCUL COPOU
Parcul a devenit un loc simbolic și se întinde astăzi pe
circa 10 hectare, bucurându-se de o compoziție peisagistică
care a fost descrisă ca fiind unică în Moldova. În centrul
parcului este situat unul dintre cele mai vechi monumente
din istoria modernă a țării, Obeliscul cu lei si Teiul lui
Eminescu
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TEATRUL NATIONAL
Clădirea Teatrului Național este o veritabilă bijuterie
arhitectonică adăpostind adevărate monumente de artă:
Cortina pictată în 1896 de meșterul vienez M. Lenz și
terminată de unul din discipoli, prezintă în centru o
alegorie a vieții, cu cele trei vârste, iar în dreapta, alegoria
Unirii Principatelor Române (Moldova, Transilvania și Țara
Românească)

Palatul Roset-Roznovanu
Palatul Roset-Roznovanu este un monument de arhitectură,
construit în deceniile 7 – 10 ale secolului XVIII-lea, în
Iași.Clădirea adăpostește actualul sediu al primăriei Iași.
Impresionantă prin somptuozitate și prin fastul
interioarelor, a fost construită în deceniile 7 – 10 ale sec.
XVIII-lea și restaurată între anii 1830 și 1833 de către
cunoscutul arhitect Gustav Freywald, cel care a proiectat și
Catedrala Mitropolitană din Iași.
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ZBOR CU PARAPANTA
Zborul cu parapanta îți oferă poate una din cele mai
minunate senzații pe care le vei putea experimenta
vreodată. Este de parcă ai zbura cu propriile tale aripi,
plutind printre nori, iar sentimentul e unul unic. De sus
totul ți se pare în miniatură și te simți ca și cum nu ai avea
griji, acolo sus uiți de toate și de tot și rămâi doar tu și
aerul care te mângâie ușor.

HAMAK- PARC DE AVENTURA
Primul parc de aventură din județul Iași este Hamak
(comuna Bârnova), aflat la 12 kilometri de municipiul Iași.
Parcul de este format din cinci trasee, două pentru
începători, și câte unul pentru intermediari, avansați și
experți. Sunt 70 de echipamente pentru aduți și 30 de
echipamente pentru copii.

