
Circuit autocar

Transilvania  - Orase, Cetati si Biserici Medievale
14 - 15 mai 2022    Ziua 1  

         Cet Fagasului; maia Prlop 
   Intalnire cu ghidul la ora 05:45 in Parcare Stadion Municipal Bacau. La ora 06:00 pornim la 
drum spre inima Ardealului pe traseul: Bacău – Oneşti – Tg. Secuiesc - Braşov – Sibiu - 
Hateg- Deva.
  Primul obiectiv al zilei si al excursiei noastre- Cetatea Fagarasului
 Considerata unul dintre cele mai importante obiective turistice din 
Romania, Cetatea dateaza de mai bine de 600 de ani si a fost, de-a 
lungul timpului, cetate de aparare, inchisoare si loc in care s-au 
desfasurat balurile puse la cale de doamna Stanca. In prezent, cetatea 
Fagaras este muzeu si, conform jurnalistilor de la Hopper, unul dintre 
cele mai frumoase castele din intreaga lume.  

Continuam programul excursiei catre Mănăstirea Prislop, care  de aproape sapte secole 
reprezinta unul din cele mai importante aezăminte religioase ortodoxe din Transilvania, 
biserica sa, ce datează din secolul al XVI-lea, fiind declarată monument istoric.Aici vom 
vizita mormantul Parintelui Arsenie Boca, biserica manastirii si  pestera Sfantului Ioan de la 
Prislop, cunoscuta sub numele de "Casa Sfantului“
Dupa acest popas spiritual  ne imbarcam si pornim la drum spre Deva, loc in care vom ramane 
cazati la hotel Sarmis 3* situat in centrul orasului. Dupa cazare, timp liber la dispozitia 
turistilor pentru relaxare in zona centrala a orasului sau ascensiune la Cetatea Devei.

    Ziua 2
     I Gidi di Zoe - Bpoc;
                       Sibiu - tur pienal ghid ctrul ric 

 Mic dejun. Ne luam ramas bun de la Deva si pornim la drum pentru a descoperi alte 
comori ale Transilvaniei. 

 Primul obiectiv al zilei va fi in localitatea 
Banpotoc, loc in care vom vizita impresionantele 
gradini de aici -   Giardini di Zoe. Cu greu vei putea 
crede că esti în România si nu într-o grădină elegantă 
din Toscana! Gradinile aristocrate de la Banpotoc 
reprezinta munca de peste 15 ani a italianului 
indragostit de Romania. Giovanni Savatelli a faurit 
Giardini di Zoe cu dragoste pentru nepoata sa, Zoe, 
dar si din pasiunea pentru gradinarit. Realizata intr-
un stil renascentist, impletit cu propria viziune, pe o 
suprafata de 3,5 de hectare, gradina de poveste cuprinde mii de specii de plante, dar si 
decoruri si ornamente din piatra. Fantanile arteziene, bancile si cupolele din gard viu 
impreuna cu aleile din piatra, labirinturile si gradina terasata, fac din acest loc o destinatie de 
basm. Aici te poti pierde ore in sir admirand speciile de plante cultivate, iar eleganta locului si 
perfectiunea cu care a fost  realizat tot decorul te lasa fara rasuflare.

Continuam traseul spre Sibiu, fosta Capitala Culturala Europeana in 2007, unul din cele 
mai frumoase orase din Romania, pt. un tur pietonal: Piata Mare cu Turnul Sfatului, 
simbolul orasului, Palatul Brukenthal (sec. XVIII) , Catedrala Evanghelica (sec. XIV), una 
dintre cele mai vechi si impresionante constructii gotice din Transilvania, Catedrala Sf. 
Treime, Casa Haller,  Casa Lutsch, despre care se crede ca a fost construita in sec. al XV-lea 
de regele Sigismund, Primaria in stil art-nouveau,Turnul Sfatului, Piata Mica, Podul 
Minciunilor.

Dupa turul pietonal ne imbarcam in autocar si pornim spre casa. Ajungem in Bacau 
seara, in jurul orei 20:30, functie de conditiile meteo si de trafic. 

Inscrieri cu acont 
minim 100 lei

Servicii incluse in pret:

 Ř transport cu autocar 
clasificat  pentru turism; 
Ř 1 noapte cazare cu mic 
dejun  la hotel  3*, camere 
de 2 locuri cu grup sanitar 
si dus propriu; 
Řghid însotitor din partea 
agentiei pe tot parcursul 
programului.

Servicii neincluse:

  - intrarile la obiectivele 
turistice din program.

    -  mesele de pranz si cina;
    - cheltuieli personale;
    -  asigurarea STORNO.
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