
Transfagarasan -Valea Oltului - Transalpina - Valea Jiului
Circuit autocar  

14 - 17 iulie 2022
Ziua 1:   Transfagarasanul si   Valea Oltului 
  Intalnire cu ghidul la ora 05:45 in Parcare Stadion Municipal Bacau. La ora 06:00 pornim la drum spre 
Transilvania pe traseul: Bacău – Oneşti – Tg. Secuiesc - Braşov- Fagaras - Transfagarasan - Balea Lac - Talmaciu - 
Valea Oltului-Calimanesti -  Ramnicu Valcea.
    La orele  pranzului sosim la primul obiectiv al zilei si al excursiei noastre.  Ajunsi in satul Cartisoara incepem 
ascensiunea pe Transfagarasan, 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. Coboram inapoi spre Cartisoara  programul excursiei ducandu-ne pe 
Valea Oltului, o destinatie impresionanta, plina de surprize, ce merita vizitata cel putin o data in 
viata.  Ramanem cazati in  Ramnicu Valcea, un oras verde si unul dintre cele mai frumoase orase din Romania cu ale 
sale palate brancovenesti nealterate de modernitate.
                                                                                                          Cazare cu mic dejun hotel 3*in  Ramnicu Valcea

Ziua 3:   Valea Jiului    si      Cetatea Devei
    Valea Jiului impresionează prin peisajele montane sălbatice din Masivele Parâng, Retezat și Vâlcan și prin 
numeroasele locuri de agrement ın̂șirate de-alungul râurilor repezi din trecătorile ei. Dupa micul dejun ne 
imbarcam in autocar si pornim spre Targu	 Jiu,	 orasul	 lui	 Brancusi. Facem o scurta oprire la Coloana	
In�initului dupa care traversam impresionanta Vale a Jiului. Primul obiectiv vizitat va �i spectaculoasa Pestera	

Bolii, a�lata intr-un cadru natural deosebit si pusa in valoare prin portalul sau 
impresionant de intrare, luminile calde ce apar spectaculos in subteran dar si 
formatiunile interesante din interiorul pesterii.  Spre seara ajungem in Deva pentru a 
vizita Cetatea	Devei, un impresionant monument medieval, cu o istorie aparte, �iind in 
zilele noastre simbolul orasului.
                                                                                        Cazare cu mic dejun hotel 3* in  Deva

Ziua 2:   Pestera Polovragi si  Transalpina    

      Dupa micul dejun ne imbarcam in autocar si pornim spre Cheile Oltetului pentru a vizita  pestera Polovragi. Din 
legende, despre pestera din localitatea Polovragi se stie că ar fi fost casa zeului Zamolxis, sfătuitorul si îndrumătorul 
geto-dacilor. Peștera este una dintre cele mai mari cavităţi stâncoase din ţara noastră. Speologii ın̂că nu i-au găsit 
capătul, iar legenda spune că ieşirea e tocmai ın̂ Transilvania, la Sarmisegetuza. Continuam traseul spre Novaci, de 
unde vom incepe urcusul pe Transalpina, cel mai inalt drum rutier din Romania, atingand altitudinea maxima de 2.145 
m in Pasul Urdele. Transalpina traverseaza Muntii Parang de la nord la sud, fiind paralel cu Valea Oltului si cu Valea 
Jiului. Vom face opriri in cele mai pitoresti locuri: Pasul Urdele si	 Stana Stefanu.
                                                                                                    Cazare cu demipensiune  hotel 3*in  Statiunea Ranca. 

Ziua 4:   Gradinile din Banpotoc  si  Centrul istoric  Sibiu - tur pietonal
   Dupa micul dejun, in prima parte a excursiei noastre descoperim Gradinile Italiene de la Banpotoc sau Mica Italie o 
dovada vie a pasiunii pentru gradinarit. Gradina in plan drept este inspirata din perioada renasterii. Gradinile 
aristocrate, explozie de parfum si culoare, ne asteapta sa le descoperim impreuna. 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,  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.

Tarif:  950  leiServicii incluse in pret:
 Ø transport cu autocar clasificat  pentru turism; 
Ø    3 nopti cazare cu mic dejun + cina seara zilei de 
15.07 la hotel  3*, camere de 2 locuri cu grup sanitar si 
dus propriu; 
Ø  ghid însotitor din partea agentiei pe tot parcursul 

Servicii neincluse:
- intrarile la obiectivele turistice din program.  

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

Tarif calculat pentru 40 de platitori!
Inscrieri cu acont minim 300 lei

0744593864 Livia
Lucian0756855154Agentia de turism

Relatii & Inscrieri


	Page 1

