
Circuit autocar

Transfagarasan - Cazanele Dunarii 
30.07-  02.08. 2022    Ziua 1 - Trsfagas

   	Bacău	–	Onești	–	Târgu	Secuiesc	-	Brașov	–		Transfăgărășan	–	Curtea	de	Argeș
00    Plecare la ora 05  din Parcare Stadion Municipal pe tarseul: Bacău – Oneşti – Târgu 

Secuiesc - Braşov –  Transfăgărăşan – Curtea de Argeş.  Ajunsi in satul Cartisoara incepem 
ascensiunea pe Transfagarasanul, una din cele mai spectaculase 
sosele din lume, cu o altitudine maxima de 2045 m si cel mai lung 
tunel rutier din Romania (887 m). Facem o binemeritata pauza pentru 
a imortaliza peisajul superb  de la Balea Lac, unul din cele mai mari 
si mai frumoase lacuri glaciare din tara Ne deplasam apoi la Barajul 
Vidraru (construit in 1965), intr-o zona de o frumusete uimitoare.  
Ultimul popas al zilei  il alocam pentru  vizita la  Manastirea Curtea 

de Arges (sec. XVI), ctitorie a lui Neagoe Basarab, monument ce se impune prin arhitectura sa 
deosebita, adapostind in interior mormintele familiei regale a Romaniei.

Cazare	la	hotel	3*	Ramnicu	Valcea			

    Ziua  2 - Oltia  sub mue 

  		Râmnicu	Vâlcea		-	Horezu	–Maldaresti–	Tg.	Jiu	-	Drobeta	Turnu	Severin	-Eselnita	 	      
Dupa micul dejun pornim spre  Horezu facem un popas la o  familie autentica de ceramisti 
care au pus acest mestesug pe harta UNESCO, oameni bucurosi să îsi 
prezinte atelierul si mestesugul. Continuam programul turistic in cadrul 
istoric al culelor fortificate Greceanu si Duca de la Măldăresti pentru a afla 
povesti impresionante despre trecutul locurilor si  viata personalitatilor care 
au locuit aici. La  Targu Jiu vedem Coloana Infinita si parcul central in care 
se afla celelalte doua lucrari ale marelui nostru sculptor – Constantin 
Brancusi – Poarta Sarutului si Masa Tacerii. In drumul nostru spre cazarea 
de pe clisura Dunariivom admira panoramic   Barajul Portile de Fier I  din 
localitatea Gura Vaii																																	Cazare	Hotel/pensiune	3*			Eselnita

   Ziua  3  Croazia Caze Dunii -Cascada Big - 
Pcul mulolgic Rudia-Efmie Murgu  

    Dupa micul dejun ne imbarcam in autocar si pornim in descoperirea unor obiective 
turistice  deosebit de importante  ale tarii noastre. Ne  oprim la poalele Munţilor Almăjului în 

Parcul  Mulinologic  Rudăria, complex de mori de apă, aflat pe lista 
patrimoniului mondial UNESCO. Traseul excursiei urmeaza prin  
Cheile Nerei sin ne indreapta pasii spre una dintre cele mai faimoase 
cascade din tară - Cascada Bigăr. Dupa amiaza 
intram in ritm de  vals pe Defileul Dunarii.   In 
croaziera pe ,, Clisura Dunarii’’/ “Cazanele 

Dunarii”  vom admira Cazanele Mari si Cazanele Mici,  faimosul Cap al 
lui Decebal, cea mai mare sculptură în piatră din Europa, Tabula Traina de 
pe malul sârbesc, Mănăstirea Mraconia. Dupa o zi reusita, cu inimile 
incarcate de bucurie revenim pe tarmul Dunarii in locatia noastra de cazare 
cu o priveliste de vis  pentru distractie,  relaxare  si odihna. 

    

Ziua 4  ...apoi sp casa 

 Mic dejun. Deplasare pe ruta Eselnita – Caransebeş – Haţeg – Sebeş – 
Făgăraş – Braşov – Târgu Secuiesc – Oneşti – Bacău.  In drumul nostru 
vizitam Mănăstirea Piatra Scrisă numită şi “Cozia Banatului”, datorită 
stâncii şi a icoanei, dar şi a locului în care este amplasată. Dupa un drum 
lung ajungem acasa seara tarziu in functie de conditiile meteorologice si de 
trafic.  

 

Inscrieri cu acont minim 
350 lei

Servicii incluse in pret:
 Ř transport cu autocar 
clasificat 
INTERNATIONAL pentru 
turism; 
Ř 1 noapte cazare cu mic 
dejun + 2 nopti cazare cu 
demipensiune la 
hotel/pensiune 3*, camere 
de 2 locuri cu grup sanitar 
si dus propriu; 
ŘCroaziera pe Dunare
Řghid însotitor din partea 
agentiei pe tot parcursul 
programului.

Servicii neincluse:
- intrarile la obiectivele 
turistice din program.
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Tarif calculat pentru
 40 de platitori! 
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Agentia de turism

Bacau
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